
 

  

 

 
 

 صفات زب اهعاملني



 

 

 صفات زب اهعاملني                         2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفات رب العالمين

 عماد بازيد

 

 

 

 

 27801/2022َ زقٍ اإلٙداع:
 978 -977 -94 -4337 -9 اهرتقٍٚ اهدٗهٛ:

 َ.2023 -ٓـ 1444 اهطبعٞ األٗىل/



 3 صفات زب اهعاملني  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

  ژ ڳ  ڳ  ڱژ  

 اهعاملني زبصفات 
 راجعه وقدَّم له

 عبد اهلل مصطفى العدوي فضٍلة الشٍخ/ أبو

 حفظه اهلل
 مجع وترتٍب

 حممد عماد بن ناجح آل بازٌد ًأب
 



 

 

 صفات زب اهعاملني                         4

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 5 صفات زب اهعاملني  

 
 

ًقدًٞ اهظٚذ/ ًصطفٟ بّ اهعدٜٗ
 

 تقدٍٙ

 

 ،الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل 

 ٗبعد:
 -أطّده وجؿع مادتف أخل يف اهلل/ طؿاد بازيد  ففذا بحث يف صػات اهلل 

الثابتة يف كتابف العزيز،  وفؼف لؽؾ خقر، وقد أورد فقف صػات اهلل و -حػظف اهلل 

، وأورد أققال أهؾ ملسو هيلع هللا ىلصوكذا القاردة يف إحاديث الثابتة الصحقحة طـ رسقل اهلل 

العؾؿ إولقـ رحؿفؿ اهلل، وكذا راجعت معف طؿؾف، فللػقتف وهلل الحؿد كافًعا 

اهلل لف مزيًدا مـ التقفقؼ  سللخقًرا طؾك ما بذل واجتفد، وأ مقفًؼا، فجزاه اهلل

والسداد، وصؾقات ربل وسالمف طؾك الـبل محؿد وآلف وسائر رسؾ اهلل الؽرام، 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 

 ٕٗكتب 

 أبق طبد اهلل/ مصطػك بـ العدوي
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 مقدمة المؤلف
 

 .[2]الػاتحة:  ژپ  پ  پ  پ  ڀ   ژ 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ        ٱ  ٻ  ٻ ژ 

 .[1]إكعام:  ژٺ  ٺ  ٺ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴                 ژ 

 .[111]اإلسراء:  ژ﮵

 .[1]الؽفػ:  ژۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   ژ 

ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺژ 

 .[1]سبل:  ژٺ     ٿ  ٿ  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ژ 

 .[1]فاصر:  ژھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶         ﮷  ﮸  ﮹  

 الؾفؿ  َلَؽ اْلَحْؿُد َكَؿا َيـَْبِغل لَِجالَِل َوْجِفَؽ, َولَِعظِقِؿ ُسْؾَطاكَِؽ,

 ف, وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ ل

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ژ 

 [,18]آل طؿران:  ژڄ  ڃ  ڃ  

 ا طبد اهلل ورسقلف,وأشفد أن محؿدً 
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ْقَت َطَؾك آِل إِْبَراِهقَؿ، إِكََّؽ » ٍد، َكَؿا َصؾَّ ٍد، َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ الؾُفؿَّ َصؾِّ َطَؾك ُمَحؿَّ

ٍد، َكَؿا َباَرْكَت َطَؾك آِل  َحِؿقٌد َمِجقٌد، الؾُفؿَّ  ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ َباِرْك َطَؾك ُمَحؿَّ

 .(1)«إِْبَراِهقَؿ، إِكََّؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد 

 أًا بعد،،،
 , أن أفضؾ إوقات, وقت يؼضل يف صاطة اهلل  –رحؿؽ اهلل  -اطؾؿ 

 ومـ أفضؾ الطاطات آكشغال بالعؾؿ الشرطل,

 العؾؿ باهلل وأسؿائف وصػاتف, ومـ أفضؾ العؾقم الشرطقة

صبع قبؾ ذلؽ, وهلل الحؿد  ومـ فضؾ اهلل طؾل جؿع بحث يف إسؿاء, وقد

 .والؿـة

  .بنتؿام بحث صػاتف  –وما أكثر كعؿف طؾل  – ىثؿ مـ اهلل طؾل مرة أخر

 ورتبت البحث يف الصػات طؾك الـحق التالل:

 .ًقدًٞ عاًٞ هوبحح .1
 :ٟٗٙظتٌى عو :اهباب األٗي .2
  ضقابط الصػات.بعض 

  بعض الػروق بقـ أسؿاء اهلل وصػاتف. 

 .ذكر بعض كصقص أهؾ العؾؿ يف الصػات بصػة طامة 

 سسد اهصفات عوٟ اهِح٘ اهتاهٛ: :اهباب اهجاُٛ .3
 الصػة. 

 دلقؾفا. 

                                                 

 .(, مـ حديث كعب بـ طجرة 446(, ومسؾؿ )6357( رواه البخاري )1)
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 فقؿا وقػت طؾقف. –إن وجد  -بعض أققال العؾؿاء فقفا 

  :قسؿت الباب الثاين إلل 

 .الصػات الذاتقة 

 .الػعؾقةالصػات الذاتقة  

 .الصػات الػعؾقة 

 متػرقات. 

  جؿقع الصػات الذاتقة –قدر جفدي  –استؼصقت. 

 طدد مـفا: حقث  كولؽـ أشرت إل :لؿ أشرتط استؼصاء الصػات الػعؾقة

 ا.إهنا كثقرة جدً 

  حقث مرت يف بحث  ك,الصػات التل حقهتا إسؿاء الحسـلؿ أذكر

  .إسؿاء: خشقة الطقل

 حده طؾك كعؿف الؽثقرة: فالحؿد هلل يف إولل وإين أحؿد اهلل وأشؽره و

 .وأخرة

  ثؿ إين أشؽر فضقؾة الشقخ العالؿ الؿحدث شقخـا ومربقـا وقدوتـا: أبا

طؾك ما يبذلف مـ وقت وجفد ومعقكة  ,طبد اهلل مصطػل بـ العدوي حػظف اهلل

 .لل بصػة خاصة, ولإلسالم والؿسؾؿقـ بصػة طامة

  والؿسؾؿقـ خقر الجزاء, وبارك اهلل لف يف فجزاه اهلل طـل وطـ اإلسالم

 .مالف وأزواجف وذريتف الؾفؿ آمقـطؿره و

هذا وإن كان مـ تقفقؼ فؿـ اهلل وحده, فؾف الـعؿة والػضؾ والثـاء  

 الحسـ,

لشقطان, واستغػر وما كان مـ خطل أو زلؾ أو كسقان, فؿـ كػسل ومـ ا 

 .اهلل وأتقب إلقف

 .حؿـا, ويسرتكا, ويقفؼـا لؽؾ خقررهذا وأسلل اهلل أن يغػر لـا, وي 
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 .دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـوآخر  

 

 ٕٗكتب 

 أبق محؿد / طؿاد بـ كاجح بـ محؿد آل بازيد

 الرحامـة -فارسؽقر  -دمقاط

 60666000010هاتػ  
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 ٗٙظتٌى عوٟ:

 .بعض ضقابط الصػاتاهفصى األٗي: 

 بعض الػروق بقـ أسؿاء اهلل وصػاتفاهفصى اهجاُٛ: 

. 

ذكر بعض كصقص أهؾ العؾؿ يف  اهفصى اهجاهح:

 الصػات بصػة طامة.

 

 

 

َّي  اهباب األ
 اهصفات ق٘اعد اهعاًٞ يفبعض اه
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 اهفصى األٗي
 بعض ض٘ابط اهصفات

 

 :(2) بأذ  ذكرهتثبت الصػة هلل 

  :اهتصسٙح باهصفٞ - اأٗهّّ

 .[14]فاصر:  ژ ې         ۉ ۉ   ۅ ۅ            ۋ ۋ ژكالعزة, يف ققلف تعالك:  

 ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک ک ژوالؼقة يف ققلف تعالك:  

  .[165]البؼرة:   ژ ڳ

  .[133]إكعام:   ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ژوالرحؿة يف ققلف:  

 .[64ائدة: ]الؿ   ژ ۇئ ۇئ وئ ژوالقديـ  

 [. 12]الربوج:    ژ ہ  ہ ہ  ۀ ۀ ژوالبطش يف ققلف تعالك:  

ّٚ  :تطٌّ االسٍ هوصفٞ -اثاُ
  .العؾقؿ دل طؾك صػة العؾؿ 

 والؼدير دل طؾك صػة الؼدرة. 

 :اهتصسٙح بفعٍى أٗ ٗصٍف داٍي عوٚٔا -اثاهّج

 .[ كثبت صػة الؿجلء22]الػجر:   ژ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ژ 

                                                 

 بتصرف. (16/ 5) حؿد بـ طؿر الحازملٕ «شرح سؾؿ القصقل» (2)
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كثبت صػة  .[41خرف: ]الز  ژ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ژ 

 آكتؼام.

  :بعض ق٘اعد اهصفات 
1  اهصفات ت٘قٚفٚٞ - اهقاعدٝ األٗىل: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفال كصػ اهلل إٓ بؿا وصػ بفا كػسف أو رسقلف 

 ڑ      ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ   ڎ  ڌ  ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇ ژ ك:تعال قال

  .[33إطراف: ]ژ ڱ ڱ    ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ      گ گ   گ ک ک ک ک

         ی ی   ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ  ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ :وقال  

  [.36اإلسراء: ] ژ  جئ ی ی

 ًٞيَؿان بِِصَػات اهلل َتَعاَلك  َومذهب الّسؾػ : (3)قاي ابّ قدا اإْلِ

تِل وصػ هبَا َكػسف فِل آَياتف وتـزيؾف َأو طؾك لَِسان َرُسقلف مـ غقر  ,وأسؿائف الَّ

َٓ كؼص مِـَْفا َٓ َتْلِويؾ َلَفا بَِؿا ُيَخالػ  ,ِزَياَدة َطَؾْقَفا َو َٓ َتْػِسقر َو َٓ تَجاوز َلَفا َو َو

َٓ سؿات اْلُؿحدثقـ ,َضاهرَها َٓ َتْشبِقف بِِصَػات الؿخؾقققـ َو بؾ أمروها َكَؿا  :َو

 َجاَءت وردوا طؾؿَفا إَِلك َقائِؾَفا َوَمْعـَاَها إَِلك اْلُؿَتَؽّؾؿ هبَا.

2 ُٞٚتعاىل كؤا صفات كٌاي ال ُقف هٚٔاصفات اهلل - اهقاعدٝ اهجا   ًّ ٍٕ ب٘ج
 :اه٘جٖ٘

  .[64]الـحؾ:  ژ ڱ ڳ ڳ ژكؿا قال تعالك: 

 .[11]الشقرى:   ژ ٹ ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺ ژوققلف تعالك: 

  

                                                 

 .(11)ص:  «ذم التلويؾ» (3)



 

 

 صفات زب اهعاملني                         04

3 ٞباب اهصفات أٗسع ًّ باب األمساء -اهقاعدٝ اهجاهج: 
 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ     ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژقال اهلل تعالك: 

 .[27]لؼؿان:  ژ ىب مب  خب حب جب ىئيئ      مئ حئ جئ  ی ی

 .[27]إبراهقؿ:   ژ ڇ ڇ ڇ  چ ژ :وقال سبحاكف

 .[44]آل طؿران:  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ژ ك:وقال تعال
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 اهفصى اهجاُٛ
 بعض اهفسٗق بني أمساء اهلل ٗصفاتٕ 

 

1 ل تدل يدل طؾك الذات مع دٓلتف طؾك الصػة. وأما الصػة فف (4))آسؿ

 .طؾك معـًك قائؿ بالذات فؼط

:مع دٓلتف طؾك صػة الرحؿة ,ذات اهلل كالرحؿـ يدل طؾ ًجاي. 

 ولقست هل الذات. ,الؿحبة تدل طؾك معـل قائؿ بالذات

2 أن إسؿاء ُيشتؼ مـفا صػات، بخالف الصػات فال يشتؼ مـفا أسؿاء.  

:الؽريؿ يتضؿـ صػة الؽرم ًجاي. 

 ـ اسؿ الـازل.صػة الـزول ٓ تتضؿ

3 آسؿ ٓ ُيشتّؼ مـ أفعال اهلل، بخالف الصػة. 

ققل اهلل  :ًجاي: ڳ گ گ گ  گ ک ک ک ژ 

 كصػ اهلل بالرضل وٓ كسؿقف بالراضل.  .[18]الػتح:  ژڳ

4 اهلل (5)أسؿاء ، وصػاتف تشترك يف آستعاذة بفا والحؾػ بفا. 

 ژجئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ژ :قال إبراهقؿ 

 .[57اء: ]إكبق

                                                 

 بتصرف. (16/ 5) حؿد بـ طؿر الحازملٕ «شرح سؾؿ القصقل» (4)

 وما بعده بتصرف. ,(24)ص:  عؾقي السؼافل «صػات اهلل » (5)
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]مريؿ:  ژژ ژ      ڑ ڑ ک ک ک          ک گ ژ  :وقالت مريؿ 

18]. 

 ـِ َمالٍِؽ  وطـ َأَكِس ْب
ُّ

ـْ »ملسو هيلع هللا ىلص: : َقاَل الـَّبِل َٓ َتَزاُل َجَفـَُّؿ َتُؼقُل: َهْؾ ِم

تَِؽ، َوُيزْ  قَفا َقَدَمُف، َفَتُؼقُل: َقْط َقْط َوِطزَّ
ِة فِ َوى َبْعُضَفا َمِزيٍد، َحتَّك َيَضَع َربُّ الِعزَّ

 .(6)«إَِلك َبْعضٍ 

 َٜوِصَػاتِِف َوَكؾَِؿاتِفِ  :(7)قاي اهبداز 
ِ
ِة اهلل  .َباُب الَحؾِِػ بِِعزَّ

 َِؾِؿقَّة  (8)وطـ َخْقَلَة بِـِْت َحؽِقٍؿ السُّ
ِ
, ملسو هيلع هللا ىلص, قالت َسِؿَعْت َرُسقَل اهلل

، َفْؾَقُؼْؾ: َأُطقذُ »َيُؼقُل:  ًٓ ـِْز ـْ َشرِّ َما َخَؾَؼ،  إَِذا َكَزَل َأَحُدُكْؿ َم اِت ِم  التَّامَّ
ِ
بَِؽِؾَؿاِت اهلل

ُه َشْلٌء َحتَّك َيْرَتِحَؾ ِمـْفُ  َٓ َيُضرُّ ُف   «.َفنِكَّ

5  ،تختؾػ يف التعبد والدطاء، فقتعبد اهلل بلسؿائف، فـؼقل: طبد الؽريؿ

 وطبد الرحؿـ، وطبد العزيز، لؽـ ٓ ُيتعبد بصػاتف؛ فال كؼقل: طبد الؽرم، وطبد

 .الرحؿة، وطبد العزة

فـؼقل: يا رحقؿ ارحؿـا, ويا كريؿ أكرمـا, ويا لطقػ  ُيدطك اهللُ بلسؿائف،

يا  الطػ بـا, لؽـ ٓ كدطق صػاتف فـؼقل: يا رحؿة اهلل ارحؿقـا, أو: يا كرم اهلل أو:

ذلؽ أن الصػة لقست هل الؿقصقف: فالرحؿة لقست هل اهلل, بؾ  ,لطػ اهلل

لعزة, وغقرها: ففذه صػات هلل, ولقست هل اهلل, وٓ هل صػٌة هلل, وكذلؽ ا

 يجقز التعبد إٓ هلل.

                                                 

 (.2848(, ومسؾؿ )6661( رواه البخاري )6)

 .(134/ 8) «صحقح البخاري» (7)

 .(2748( رواه مسؾؿ )8)
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 ًٞذكس بعض ُص٘ص أٓى اهعوٍ يف اهصفات بصفٞ عا: 
1 :َ( َٜ ُٞ اهسَِّأ ََٗتَعاَهٟ: (9)( 136ُٗسِئَى َزِبَٚع ِٕ َتَباَزَن  ِِ٘ي اهوَّ ِّ َق     ڈژ َع

ْستَِقاُء  َكْقَػ اْسَتَقى؟ َقاَل: اْلَؽْقُػ  .[5]صف:  ژڑ ژ ژ
ِ

َمْجُفقٌل, َوآ

ُف. يَؿاُن بَِذلَِؽ ُكؾِّ  َوَطَؾْقُؽُؿ اإْلِ
َّ

 َغْقُر َمْعُؼقٍل, َوَيِجُب َطؾِل

2 :َ( ٍَُص ِّ َأ ًَاِهِم ِب َيا َأَبا َطْبِد  إُٔ َجاَءٖ َزُجْى َهَقاَي: (14)( 179زٜٗ عّ 

 ,
ِ
َلْصَرَق َمالٌِؽ َفَؽْقَػ اْسَتَقى؟ َقاَل: فَ  .[5]صف:  ژ ڑ ژ ژ    ڈ ژاهلل

ْستَِقاُء َغْقُر َمْجُفقٍل, َواْلَؽْقُػ َغْقُر َمْعُؼقٍل, 
ِ

َحَضاُء ُثؿَّ َقاَل: آ بَِرْأِسِف َحتَّك َطاَلُه  الرُّ

َّٓ ُمْبَتِدًطا. َفَلَمَر بِِف َأْن ُيْخَرَج. َماُل َطـُْف بِْدَطٌة, َوَما َأَراَك إِ يَؿاُن بِِف َواِجٌب, َوالسُّ  َواإْلِ

3 :َ( ٜ219قاي أب٘ بلس عبد اهلل بّ اهزبري احلٌٚد )(11):  وما كطؼ بف

 .[64]الؿائدة  ژ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ژالؼرآن والحديث, مثؾ: 

وما أشبف هذا مـ الؼرآن  .[67]الزمر:  ژۆئ ۇئ  ۇئ ژومثؾ: 

 .والحديث ٓ كزيد فقف وٓ كػسره, كؼػ طؾك ما وقػ طؾقف الؼرآن والُسـَّة

ومـ زطؿ غقر هذا                     .[5 ]صف: ژڑ ژ ژ ڈژوكؼقل: 

.
ُّ

 ففق معطؾ َجْفِؿل

                                                 

لاللؽائل  «آطتؼاد»(, و868لؾبقفؼل ) «إسؿاء والصػات» سـده حسـ بطرقف: (9)

 ( وغقرهؿ.98لؾذهبل )ص «العؾق»(, و665)

الرد طؾك »(, و866,867لؾبقفؼل ) «إسؿاء والصػات» سـده حسـ بطرقف: (14)

 «آطتؼاد»(, و6/325ٕبل كعقؿ ) «حؾقة إولقاء»(, و144لؾدارمل ) «الجفؿقة

 .(, وغقرهؿ664لاللؽائل )

ـِ َوْهٍب َقاَل  :قال ابـ حجر   بْ
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  بَِسـٍَد َجقٍِّد َط

ُّ
ُكـَّا ِطـَْد َمالٍِؽ  :َوَأْخَرَج اْلبَْقَفِؼل

 .(447/ 13ٓبـ حجر ) «فتح الباري»)فذكره( 

 .(42ؿقدي )ص: لؾح «أصقل السـة» (11)
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4 َعّ َأَحاِدٙح 241)َ: اإلًاَ أمحد بّ حِبى  (12)َُٗسِئَى َِ٘ َٚ ًَ٘تٕ ِب ( قبى 
ء إِذا َكاَكت بلساكقد  :اهصَِّفات َهَقاَي

ْ
َٓ يرد مِـَْفا َشل تؿر َكَؿا َجاَءت ويممـ هبَا َو

َٓ ُيقصػ اهلل َٓ َغاَية ِصَحاح َو ا وصػ بِِف َكػسف باَِل حد َو        ٿ ٺژ بَِلْكَثَر مِؿَّ

 .َومـ تؽؾؿ فِل َمْعـَاُهَؿا ابتدع  ژ ٹ ٹ    ٿ  ٿٿ

5 ٚوكؾؿات اهلل  :(13)(264)َ:املزُٛ اهظاهعٛ  ٟإمساعٚى بّ حي

دائؿات أزلقات َوَلْقَست  ,وكعتف َوِصَػاتف كامالت غقر مخؾققات ,وقدرة اهلل

َٓ َكاَن َربـَا َكاقًِص بؿحدثا فقزيد جؾت ِصَػاتف َطـ شبف ِصَػات  ,ات فتبقد َو

 .الؿخؾقققـ

6  ٜوطدل الؼقل يف هذه  :(14)(276)َ:أب٘ حمٌد ابّ قتٚبٞ اهدِٙ٘ز

وإكف  ,إخبار أن كممـ بؿا صح مـفا بـؼؾ الثؼات لفا فـممـ بالرؤية والتجؾل

وبالـػس والقديـ مـ  ,لعرش استقىوأكف طؾك ا ,يعجب ويـزل إلك السؿاء الدكقا

فـرجق  ,أو أن كؼقس طؾك ما جاء ما لؿ يلت ,غقر أن كؼقل يف ذلؽ بؽقػقة أو بحد

 ا إن شاء اهلل تعالك.أن كؽقن يف ذلؽ الؼقل والعؼد طؾك سبقؾ الـجاة غدً 

7 /َ( ٜ279قاي اهرتًر)(15) :  ُة,  (16)َوَهَذا َحِديٌث ؿَّ
قد َرَوْتُف إَئِ

ـُ بِ 
ِة: ُكْممِ ؿَّ

ـَ إَئِ
َؿ, َهَؽَذا َقاَل َغْقُر َواِحٍد مِ َر َأْو ُيَتَقهَّ ـْ َغْقِر َأْن ُيَػسَّ

ِف َكَؿا َجاَء مِ

ـُ اْلُؿَباَرِك َأكَُّف ُتْرَوى َهِذِه إَْشَقاُء  ـُ ُطَقْقـََة, َواْب ـُ َأَكٍس, َواْب , َوَمالُِؽ ْب الثَّْقِريُّ

َٓ ُيَؼاُل َكقْ  ـُ بَِفا َو  َػ.َوُيْمَم

                                                 

 .(127رواية أبل بؽر الخالل )ص:  «العؼقدة» (12)

 .(79لؾؿزين )ص:  «شرح السـة» (13)

 .(53)ص:  «آختالف يف الؾػظ والرد طؾك الجفؿقة» (14)

 .(232/ 4ط التلصقؾ ) «ســ الرتمذي»( 15)

ـُ اهلل مألى ... »ديث ( ح16)  .«َيِؿق
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8  ًَٛفـَُؼقُل: إِكَُّف اْلَقاِحُد  :(17)(280)َ:قاي أب٘ سعٚد عجٌاْ اهداز

ـْ َلُف ُكُػًقا َأَحٌد, ُذو اْلَقْجف اْلَؽِريؿ,  َؿُد الَِّذي َلْؿ َيؾِْد َوَلْؿ ُيقَلْد َوَلْؿ َيُؽ ََحُد الصَّ ْٕ ا

ِؿقع, والبصر َْرِض, َوَكؿَ  البصقر, كقر والسؿع السَّ ْٕ ُسقُل السؿقات َوا ا َوَصَػُف الرَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص.
9  ٜفنن قال لـا قائٌؾ: فؿا الصقاب  :(18)(310)َ:قاي أب٘ جعفس اهطرب

مـ الؼقل يف معاين هذه الصػات التل ذكرت, وجاء ببعضفا كتاب اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلص.ووحقف, وجاء ببعضفا رسقل اهلل 

الصقاب مـ هذا الؼقل طـدكا, أن كثبت حؼائؼفا طؾك ما كعرف مـ  قٚى:

 ٺ ژفؼال:  -جؾ ثـاؤه-ثبات وكػل التشبقف, كؿا كػك ذلؽ طـ كػسف جفة اإل

 .ژ ٹ ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ

ا يف اهلل سؿقٌع بصقٌر, لف سؿٌع وبصٌر: إذ ٓ يعؼؾ مسؿك سؿقعًا بصقرً  هٚقاي:

 لغٍة وٓ طؼٍؾ يف الـشقء والعادة والؿتعارف إٓ مـ لف سؿٌع وبصٌر.

 كركا.وكذلؽ سائر إسؿاء والؿعاين التل ذ

11 /َ( ٞ311قاي ابّ خزمي )(19):  ـْ َأْهِؾ
ـُ َوَجِؿقُع ُطَؾَؿائِـَا مِ َفـَْح

ِف َما َأْثَبَتُف اهللُ  اِم َومِْصَر, َمْذَهُبـَا: َأكَّا ُكْثبُِت لِؾَّ , َواْلِعَراِق َوالشَّ ـِ  اْلِحَجاِز َوتَِفاَمَة َواْلَقَؿ

ـْ َغْقِر َأْن ُكَشبَِّف َوْجَف َخالِِؼـَا لِـَْػِسِف, ُكِؼرُّ بَِذلَِؽ بَِلْلِسـَتِـَ 
ُق َذلَِؽ بُِؼُؾقبِـَا, مِ ا, َوُكَصدِّ

ـْ َمَؼاَلِة  , َوَجؾَّ َربُّـَا َط ـَ ـْ َأْن ُيْشبَِف اْلَؿْخُؾققِق , َطزَّ َربُّـَا َط ـَ ـَ اْلَؿْخُؾققِق
بَِقْجِف َأَحٍد مِ

, َوَطزَّ َأْن َيُؽقَن َطَدًما َكَؿا قَ  ـَ ؾِق اَلُف اْلُؿْبطُِؾقَن, َواهلُل َقْد َأْثَبَت لِـَْػِسِف َأكَُّف َيْسَؿُع اْلُؿَعطِّ

                                                 

 .(828/ 2) «الجفؿل ك الؿريسلكؼض اإلمام أبل سعقد طثؿان بـ سعقد طؾ» (17)

 .(144لؾطربي )ص:  «التبصقر يف معالؿ الديـ» (18)

 ( بتصرف.27-26-25-24/ 1ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد»( 19)
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ـَ اْلَجْفِؿقَِّة ُتـْؽُِر ُكؾَّ ِصَػٍة لِؾَِّف َجؾَّ َوَطاَل َوَصَػ بَِفا َكْػَسُف فِل 
َؾُة مِ َوَيَرى, َواْلُؿَعطِّ

 وئ  وئژ :بِاْلِعْؾِؿ, َوَقاَل لَِجْفؾِِفْؿ ملسو هيلع هللا ىلص ُمْحَؽِؿ َتـِْزيؾِِف, َأْو َطَؾك لَِساِن َكبِقِِّف 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ    ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ       ۇئ ۇئ

َفَلْطَؾَؿ  .[44, 43]الػرقان:  ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ    ڀ ڀ  پ پپ پ

َْكَعاِم, َبْؾ ُهْؿ َأَضؾُّ َسبِقاًل, اهلُل  ْٕ َٓ َيْعِؼُؾ َكا َٓ َيْسَؿُع َو ـْ  َفَؿْعُبقُد اْلَجْفِؿقَِّة  َأنَّ َم

َٓ ُتْبِصُر َواهلُل َقْد َثَبَت لِـَْػِسِف: َأكَُّف َيْسَؿُع َطَؾْقِفْؿ  َٓ َتْسَؿُع َو تِل  َْكَعاِم الَّ ْٕ  َكا
ِ
ـُ اهلل َلَعاِئ

ِف َوَصَػ بَِفا َكْػَسُف فِل ُمْحَؽِؿ  ـَ اْلَجْفِؿقَِّة ُتـْؽُِر ُكؾَّ ِصَػٍة لِؾَّ
َؾُة مِ َوَيَرى, َواْلُؿَعطِّ

َوَذلَِؽ َأكَُّفْؿ َوَجُدوا فِل اْلُؼْرآِن َأنَّ  :لَِجْفؾِِفْؿ بِاْلِعْؾؿِ ملسو هيلع هللا ىلص َساِن َكبِقِِّف َتـِْزيؾِِف, َأْو َطَؾك لِ 

ُؿقا لَِجْفؾِِفْؿ بِاْلِعْؾِؿ  ـْ َأْسَؿاِء ِصَػاتِِف َطَؾك َبْعِض َخْؾِؼِف, َفَتَقهَّ
اهلَل َقْد َأْوَقَع َأْسَؿاًء مِ

َػةِ  ـْ َوَصَػ اهلُل بِتِْؾَؽ الصِّ تِل َوَصَػ اهلُل بَِفا  َكْػَسُف, َقْد َشبََّفُف بَِخْؾِؼِف,  َأنَّ َم الَّ

َؾةِ  ِء اْلُؿَعطِّ َٓ ـْ َجْفِؾ َهُم
ـُ مِ   .َفاْسَؿُعقا َيا َذِوي اْلِحَجا َما ُأَبقِّ

ـْ ِكَتابِِف, َفَلْطَؾَؿ ِطَباَدُه 
َأُققُل: َوَجْدُت اهلَل َوَصَػ َكْػَسُف فِل َغْقِر َمْقِضٍع مِ

ـَ َأكَُّف َسِؿقٌع َبِصقٌر, َفَؼاَل: اْلؿُ  َوَذَكَر  .[11]الشقرى:   ژٹ ٹ    ٿ ژْممِـِق

  :ْكَساَن َفَؼاَل   .[2]اإلكسان:   ژ ۇئ  ۇئ وئ ژاإْلِ

 ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژَوَأْطَؾَؿـَا َجؾَّ َوَطاَل َأكَُّف َيَرى, َفَؼاَل: 

اَلُم: َوَقاَل لُِؿقَسك َوَهاُروَن َطَؾْقِفؿَ  .[145]التقبة:  ژ ې  ۅ ژا السَّ

َأكَُّف َيَرى َأْطَؿاَل َبـِل آَدَم, َوَأنَّ  َفَلْطَؾَؿ  .[46]صف:   ژې ۉ ۉ

 ىئ ىئ   ېئ  ېئ ېئ ۈئ ژَرُسقَلُف َوُهَق َبَشٌر َيَرى َأْطَؿاَلُفْؿ َأْيًضا, َوَقاَل: 

َراٍت فِل َجقِّ  .[79]الـحؾ:   ژ   ی ىئ ْقَر ُمَسخَّ  َوَبـُق آَدَم َيَرْوَن َأْيًضا الطَّ

َؿاِء,   ژڑ ژ ژَوَقاَل:  .[37]هقد:   ژ مب خب حب ژ: َوَقاَل  السَّ
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َفَثبََّت َربُّـَا  .[48]الطقر:   ژ ىئ مئ حئ      جئ ی ژَوَقاَل:  .[14]الؼؿر: 

 لِـَْػِسِف َطْقـًا. 

]الؿائدة:  ژڀ  ڀ پ پ پ ژَوَثبََّت لَِبـِل آَدَم َأْطُقـًا, َفَؼاَل: 

 آَدَم َأْطُقـًاَفَؼْد َخبََّرَكا َربُّ  .[83
َ

  .ـَا: َأنَّ َلُف َطْقـًا, َوَأْطَؾَؿـَا َأنَّ لَِبـِل

 :
ِ
ْبؾِقَس َطَؾْقِف َلْعـَُة اهلل   ژې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ژَوَقاَل إِلِ

َوَقاَل:  .[64]الؿائدة:   ژ ۈئ      ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژَوَقاَل:  .[75]ص: 

  ژۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائژ

ـِ َفَثبََّت َربُّـَ  .[67]الزمر:   .ا َجؾَّ َوَطاَل لِـَْػِسِف َيَدْي

, َفَؼاَل:  ـِ  آَدَم َيَدْي
َ

]آل طؿران:   ژ   ڤ ڤ ڤ ٹ ژَوَخبََّرَكا َأنَّ لَِبـِل

   ٻ ٱ ژَوَقاَل:  .[14]الحج:  ژ ک ک ڑ  ڑ ژَوَقاَل:  .[182

 ژ    ڈ ژَوَقاَل:  .[14]الػتح:  ژ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[5]صف:  ژ ڑ ژ

َوابِّ َيْسَتُقوَن َطَؾك ُضُفقِرَها, َوَقاَل فِل ِذْكِر َسِػقـَِة ُكقٍح:  َوَخبََّرَكا: َأنَّ  ُرْكَباَن الدَّ

 .[44]هقد:   ژېئ ۈئ ۈئ ژ

ِف َما ُيَثبُِّت اهلُل فِل  -َذِوي اْلِحَجا  -َأَفَقْؾَزُم   ـْ َثبََّت لِؾَّ ِء اْلَػَسَؼِة َأنَّ َم َٓ ِطـَْد َهُم

ِي َأْن َيُؽقَن ُمَش  ْٔ َكَؿا  ,بًِّفا َخالَِؼُف بَِخْؾِؼِف, َحاَشا اهلَل َأْن َيُؽقَن َهَذا َتْشبِقًفاَهِذِه ا

َطْقا لَِجْفؾِِفْؿ بِاْلِعْؾؿِ   .ادَّ

ـُ َكُؼقُل: إِنَّ اهلَل َسِؿقٌع َبِصقٌر َكَؿا َأْطَؾَؿـَا َخالُِؼـَا َوَباِرُئـَا, َوَكُؼقُل  ـْ َلُف  :َكْح َم

ـْ َبـِل آ
َٓ َكُؼقُل: إِنَّ َهَذا َتْشبِقُف اْلَؿْخُؾقِق َسْؿٌع َوَبَصٌر مِ َدَم: َفُفَق َسِؿقٌع َبِصقٌر, َو

  .بِاْلَخالِِؼ 
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ِف  َٓ ِشَؿاَل فِقِفَؿا, َقْد َأْطَؾَؿـَا اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلك  َوَكُؼقُل: إِنَّ لِؾَّ ـِ  , َيِؿقـَْق ـِ َيَدْي

, َوَخبََّرَكا َكبِقُّـَا ـِ ـْ َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ َلُف َيَدْي َٓ ِشَؿاَل فِقِفَؿا, َوَكُؼقُل: إِنَّ َم َأكَُّفَؿا: َيِؿقـَاِن 

َٓ َكُؼقُل: إِنَّ َيَد  ـٌ َوِشَؿاٌل َو َْطَضاِء َفَؾُف َيَداِن: َيِؿق ْٕ ـْ َبـِل آَدَم َسؾِقُؿ اْلَجَقاِرِح َوا
مِ

ـْ َأْن َتُؽقنَ  ـَ َكَقِد اْلَخالِِؼ, َطزَّ َربُّـَا َط  .َيُدُه َكَقِد َخْؾِؼفِ  اْلَؿْخُؾققِق

ك َبْعَض اْلُؿُؾقِك َطِزيًزا, َفَؼاَل:   ك اهلُل َلـَا َكْػَسُف َطِزيًزا, َوَسؿَّ  ىئ ژَوَقْد َسؿَّ

ُة  .[34]يقسػ:   ژ ىئ مئ   حئ جئ     ی ی ی ی   ىئ ك ُأُخقَّ َوَسؿَّ

 ژ                 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ژُيقُسَػ َأَخاُهْؿ ُيقُسَػ: َطِزيًزا, َفَؼاُلقا: 

َفَؾْقَس  .[88]يقسػ:  ژ     ڦ ڦ ڤ    ڤ ڤ ڤ ژَوَقاَل:  .[78]يقسػ:

ُهُؿ  ـَ َأَطزَّ ِذي ـَ الَّ ِة اْلَؿْخُؾقِقق ـْ ِصَػاِت َذاتِِف, َكِعزَّ
 ِصَػٌة مِ

َ
تِل ِهل َة الَّ ُة َخالِِؼـَا اْلِعزَّ ِطزَّ

  .اهلُل بَِفا

ك اهلُل َلـَا ْسَؿ َطَؾك َبْعِض َخْؾِؼفِ  َوَلْق َكاَن ُكؾُّ اْسٍؿ َسؿَّ
ِ

 :بِِف َكْػَسُف َوَأْوَقَع َذلَِؽ آ

ـَ اْلَجْفِؿقَِّة, 
ِء اْلَجَفَؾُة مِ َٓ َؿ َهُم َكاَن َذلَِؽ َتْشبِقَف اْلَخالِِؼ بِاْلَؿْخُؾقِق َطَؾك َما َتَقهَّ

َقُف بَِؼْؾبِِف َأكَُّف ُقْرآٌن َووَ  ـْ َقَرَأ اْلُؼْرآَن َوَصدَّ , َوَتـِْزيٌؾ, َقْد َشبََّف َخالَِؼُف َلَؽاَن ُكؾُّ َم
ٌ

ْحل

  .بَِخْؾِؼفِ 

ك َبْعَض َطبِقِدِه َمؾًِؽا َفَؼاَل:  َوَقْد َأْطَؾَؿـَا َربُّـَا َتَباَرَك َتَعاَلك َأكَُّف اْلَؿؾُِؽ, َوَسؿَّ

 .[54]يقسػ:   ژ ھ      ھ ھ ہژ

ك َبْعَض َطبِقِدِه  َوَأْطَؾَؿـَا   ے ے  ھژَطظِقًؿا, َفَؼاَل: َأكَُّف اْلَعظِقُؿ, َوَسؿَّ

ك اهلُل َبْعَض َخْؾِؼِف  .[31]الزخرف:  ژ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ َوَسؿَّ

َفاهلُل اْلَعظِقُؿ, َوَأْوَقَع  .[129]التقبة:  ژ   ەئ ائ ائ   ى ژَطظِقًؿا َفَؼاَل: 

َتَؽبُِّر, َفَؼاَل: اْسَؿ اْلَعظِقِؿ َطَؾك َطْرِشِف, َواْلَعْرُش َمْخُؾقٌق, َوَربُّـَا اْلَجبَّاُر اْلؿُ 

 .[23]الحشر:  ژۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇژ
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اِر ُمَتَؽبًِّرا َجبَّاًرا, َفَؼاَل:  ك َبْعَض اْلُؽػَّ     ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ              ڍ ژَوَسؿَّ

 . [35]غافر:  ژ ژ

  ڃ ڄژَقاَل لِْؾَؿؾِِؽ:  اْلَحِػقُظ اْلَعؾِقُؿ, َوَخبََّرَكا َأنَّ ُيقُسَػ  َوَباِرُئـَا 

 ژ  مئ حئ جئ ژَوَقاَل:  .[55]يقسػ:  ژ چ چ    چ ڃڃ ڃ

َفاْلَحؾِقُؿ َواْلَعؾِقُؿ  .[141]الصافات:  ژ   ېئ   ېئ ژَوَقاَل:  .[28]الذاريات: 

ك بِِفَؿا َبْعَض َبـِل آَدمَ    .اْسَؿاِن لَِؿْعُبقِدَكا َجؾَّ َوَطاَل, َقْد َسؿَّ

ـَِّة وَ  -َيا َذِوي اْلِحَجا  -َوَلْق َلِزَم  ـِ َكَؿا َأْهَؾ السُّ َثاِر إًِذا َأْثَبُتقا لَِؿْعُبقِدِهْؿ َيَدْي ْٔ ا

, َوإِكَُّف َسِؿقٌع َبِصقٌر, َيْسَؿُع َوَيَرى, َما  َثبَّْتُفَؿا اهلُل لِـَْػِسِف َوَثبَُّتقا َلُف َكْػًسا َطزَّ َربُّـَا َوَجؾَّ

ِء اْلَجَفَؾُة َطَؾْقِفْؿ َأكَُّفْؿ ُمَشبَِّفٌة, َلؾَ  َٓ َطك َهُم ك اهلُل َمؾًِؽا, َأْو َطظِقًؿا, ادَّ ـْ َسؿَّ ِزَم ُكؾُّ َم

ِف َأْن  َوَرُءوًفا, َوَرِحقًؿا, َوَجبَّاًرا, َوُمَتَؽبًِّرا, َأكَُّف َقْد َشبََّف َخالَِؼُف  بَِخْؾِؼِف, َحاَشا لِؾَّ

ـْ َوَصَػ اهلُل َطزَّ َوَطاَل بَِؿا َوَصَػ اهلُل بِِف َكْػَسُف, فِل كِ  َتابِِف, َأْو َطَؾك لَِساِن َيُؽقَن َم

  .ُمَشبًِّفا َخالَِؼُف بَِخْؾِؼفِ ملسو هيلع هللا ىلص َكبِقِِّف اْلُؿْصَطَػك 

َثاِر فِل َهَذا الـَّْحِق بَِؼْقلِِف:  ْٔ ـَِّة َوا ا اْحتَِجاُج اْلَجْفِؿقَِّة َطَؾك َأْهِؾ السُّ  ٺ ژَفَلمَّ

ـِ اْلَؼائُِؾ إِنَّ لَِخالِِؼـَ  .[11]الشقرى:   ژ ٿ       ٿ ا مِْثاًل؟ َأْو إِنَّ َلُف َشبِقًفا؟ َفَؿ

اِل, ُيقِهُؿقَكُفْؿ َأنَّ  ُهقَن َهَذا َطَؾك اْلُجفَّ ْػِؾ, ُيَؿقِّ َطاِع َوالسُّ ـَ التَّْؿِقيِف َطَؾك الرِّ
َوَهَذا مِ

ـْ َوَصَػ اهلَل بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسُف فِل ُمْحَؽِؿ َتـِْزيؾِِف َأْو َطَؾك لَِساِن َكبِقِِّف  َفَؼْد ملسو هيلع هللا ىلص َم

 .َشبََّف اْلَخالَِؼ بِاْلَؿْخُؾقِق 

اِزُق, َواْلَخْؾُؼ  َخْؾُؼُف مِْثَؾُف؟  -َيا َذِوي اْلِحَجا  -َوَكْقَػ َيُؽقُن  ـَُؼقُل: َاهلُل الرَّ

 َخالِِؼِفْؿ, َوَلقْ 
ِ
ـْ َجِؿقِع َخْؾِؼِف, َواْلَخْؾُؼ ُفَؼَراُء إَِلك اهلل  َط

ُّ
َس َمْرُزوُققَن, َواهلُل اْلَغـِل

ـَ َيْعِؼُؾقَن  ِذي  بُِؿقِجٍب ِطـَْد اْلُعَؼاَلِء الَّ
ِ
فِل َتْسِؿَقتِـَا َبْعَض اْلَخْؾِؼ بَِبْعِض َأَسامِل اهلل

 َطَؾك َخؾْ 
ِ
 اهلل

َ
 ِخَطاَبُف َأْن ُيَؼاَل: إِكَُّؽْؿ َشبَّْفُتُؿ اهلَل بَِخْؾِؼِف, إِْذ َأْوَقْعُتْؿ َأَسامِل

ِ
ـِ اهلل   .ِؼفِ َط
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ـَ اْلَؿَصاِحِػ َأْو َمْحُقَها َوَهْؾ 
ََسامِل مِ ْٕ اِل َحؾُّ َهِذِه ا ِء اْلُجفَّ َٓ ـُ ِطـَْد َهُم

ُيْؿؽِ

ـْ ُصُدوِر َأْهِؾ اْلُؼْرآِن؟ َأْو َتْرُك تاَِلَوتَِفا فِل اْلَؿَحاِريِب َوفِل اْلُجُدوِر َواْلُبُققِت؟
 .مِ

ُل اْلُؼْرآِن َطَؾك  ك َبْعَض َطبِقِدِه ملسو هيلع هللا ىلص َكبِقِِّف َأَلْقَس َقْد َأْطَؾَؿـَا ُمـَزِّ َأكَُّف اْلَؿؾُِؽ؟ َوَسؿَّ

 .َمؾًِؽا

ْكَقا َوفِل اْلَجـَِّة,  ًما فِل الدُّ ـَ َبْقـَُفْؿ َسالَّ ك َتِحقََّة اْلُؿْممِـِق اَلُم, َوَسؿَّ َوَخبََّرَكا َأكَُّف السَّ

َكاَن َقْد ملسو هيلع هللا ىلص َوَكبِقُّـَا اْلُؿْصَطَػك  .[44]إحزاب:  ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژَفَؼاَل: 

اَلِة:  ـْ َتْسؾِقِؿ الصَّ
اَلمُ »َيُؼقُل َيْقَم َفَراِغِف  مِ اَلُم، َوِمـَْؽ السَّ ُفؿَّ َأْكَت السَّ َوَقاَل  ،«الؾَّ

 :َفَثَبَت  .[94]الـساء:  ژ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے  ے ھ ژ

اَلُم, َكَؿا فِل َقْقلِِف:   َأنَّ اهلَل ُهَق السَّ
ِ
 ژۆ ۇ ۇ ژبَِخَبِر اهلل

ْسَؿ َطَؾك َغْقِر اْلَخالِِؼ اْلَباِرئِ  .[23]الحشر: 
ِ

 .َوَأْوَقَع َهَذا آ

, َفَؼاَل:  َوَأْطَؾَؿـَا  ـَ ك َبْعَض ِطَباِدِه اْلُؿْممِـِق , َوَسؿَّ ـُ
 ٹ ژَأكَُّف اْلُؿْممِ

 ٻ  ٱ ژَوَقاَل:  .[2]إكػال:  ژ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

َيَة, َوَقاَل:  .[62]الـقر:  ژ پ ٻ ٻ ٻ ْٔ  ڱ ڱ  ڱ ڳ ژا

 ۀ ۀ ڻ ڻ ژَوَقاَل:  .[9]الحجرات:  ژ ڱ

 .  [35]إحزاب:  ژ  ہ

ْكَساَن   َوَقْد َذَكْرَكا َقْبُؾ َأنَّ اهلَل َخبََّر َأكَُّف َسِؿقٌع َبِصقٌر, َوَقْد َأْطَؾَؿـَا َأكَُّف َجَعَؾ اإْلِ

إَِلك َقْقلِِف:  .[1]اإلكسان:  ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژَسِؿقًعا َبِصقًرا, َفَؼاَل: 

 .[2]اإلكسان:   ژ ۇئ  ۇئ وئ ژ
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11 /َ( 311قاي أب٘ بلس اخلالي )(24):   , وِذيُّ َثـَا َأُبق َبْؽٍر اْلَؿرُّ َوَقْد َحدَّ

َػاِت,   َها اْلَجْفِؿقَُّة فِل الصِّ تِل َتُردُّ ـِ إََحاِديِث الَّ  َط
ِ
َقاَل: َسَلْلُت َأَبا َطْبِد اهلل

ةِ  ْؤَيِة, َواإِلْسَراِء, َوقِصَّ ْتَفا  َوالرُّ , َوَقاَل: َقْد َتَؾؼَّ
ِ
َحَفا َأُبق َطْبِد اهلل اْلَعْرِش, َفَصحَّ

ُؿ إَْخَباَر َكَؿا َجاَءْت, َقاَل: َفُؼْؾُت َلُف: إِنَّ َرُجالً اْطَتَرَض فِل  اْلُعَؾَؿاُء بِاْلَؼُبقِل, ُكَسؾِّ

ا اْطتَِراُضُف فِل َهَذا َبْعِض َهِذِه إَْخَباِر َكَؿا َجاَءْت َفَؼاَل: ُيْجَػك, َوَقاَل: مَ 

 اْلَؿْقِضِع, ُيَسؾُِّؿ إَْخَباَر َكَؿا َجاَءْت.

12 :َ( ُٛ383قاي اهقحطا )(21): 
 واهلل ربييييييييييل مييييييييييا تؽقييييييييييػ ذاتييييييييييف -115

  

 بخيييييييييييييييييقاصر إوهيييييييييييييييييام وإذهيييييييييييييييييان

   
 أميييييرر أحادييييييث الصيييييػات كؿيييييا أتيييييت -115

  

 ميييييييييييييـ هقييييييييييييير تلوييييييييييييييؾ وٓ هيييييييييييييذيان

   
 ؽهيييييق ميييييذهو الزهيييييري ووافيييييؼ مالييييي -115

  

 وكالهؿيييييييييييييييييا يف شيييييييييييييييييرطـا طؾؿيييييييييييييييييان

   
 هلل وجييييييييييييييف ٓ يحييييييييييييييد بصييييييييييييييقرة -111

  

 ولربـييييييييييييييييييييا طقـييييييييييييييييييييان كاضرتييييييييييييييييييييان

   
 ولييييييييف يييييييييدان كؿييييييييا يؼييييييييقل إلفـييييييييا -110

  

 ويؿقـيييييييييييييف جؾيييييييييييييت طيييييييييييييـ ا يؿيييييييييييييان

   
 كؾتيييييييا ييييييييدي ربيييييييل يؿيييييييقـ وصيييييييػفا -115

  

 وهؿيييييييييييييا طؾيييييييييييييك الثؼؾيييييييييييييقـ مـػؼتيييييييييييييان

   
 لسيييييييييييـا كشيييييييييييبف ربـيييييييييييا بعبييييييييييياده -101

  

 رب وطبييييييييييييييييييد كقييييييييييييييييييػ يشييييييييييييييييييتبفان

   
 فالصييييييقت لييييييقس بؿقجييييييو تجسييييييقؿف -100

  

 إذ كاكيييييييييييييييييت الصيييييييييييييييييػتان تختؾػيييييييييييييييييان

   
 حركيييييييات السيييييييــا وصيييييييقت حؾققـيييييييا -105

  

 مخؾققييييييييييييية وجؿقيييييييييييييع ذليييييييييييييؽ فيييييييييييييني

   
 وكؿيييييا يؼيييييقل اهلل ربيييييل ليييييؿ ييييييزل حقيييييا -100

  

 وليييييييييييييييييييقس كسيييييييييييييييييييائر الحقيييييييييييييييييييقان

   
 وحقيييييياة ربييييييل لييييييؿ تييييييزل صييييييػة لييييييف -105

  

 سييييييييييييبحاكف مييييييييييييـ كامييييييييييييؾ ذي الشييييييييييييلن

   
 كيييييييييداؤهوكيييييييييذاك صيييييييييقت الفـيييييييييا و -156

  

 حؼيييييييييييييا أتيييييييييييييك يف محؽيييييييييييييؿ الؼيييييييييييييرآن

   
 وحقاتـييييييييييييييا بحييييييييييييييرارة وبييييييييييييييرودة -150

  

 واهلل ٓ يعيييييييييييييييييييزى ليييييييييييييييييييف هيييييييييييييييييييذان

   

                                                 

 .(283( برقؿ )246/ 1ٕبل بؽر بـ الخالل ) «السـة» (24)

 .(53, 52)ص:  «كقكقة الؼحطاين» (21)
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 وققامفيييييييييييييا برصقبييييييييييييية ويبقسييييييييييييية -155

  

 ضييييييييييييييييييدان أزواج هؿييييييييييييييييييا ضييييييييييييييييييدان

   
 سييييييبحان ربييييييل طييييييـ صييييييػات طبيييييياده -155

  

 ا جسيييييييييييييييييدايأو أن يؽيييييييييييييييييقن مركًبييييييييييييييييي

   

13 /َ( ٌٞٚٚ652قاي ابّ ت )(22): اء هبا وصريؼة الرسؾ هل ما ج

 -الؼرآن, واهلل تعالك يف الؼرآن يثبت الصػات طؾك وجف التػصقؾ ويـػل طـف 

التشبقف والتؿثقؾ. ففق يف الؼرآن يخرب أكف بؽؾ شلء طؾقؿ  -طؾك صريؼ اإلجؿال 

وطؾك كؾ شلء قدير وأكف طزيز حؽقؿ غػقر رحقؿ وأكف سؿقع بصقر وأكف غػقر 

ؿممـقـ ويرضك طـفؿ ويغضب يحب ال -طؾك طظؿ ذاتف  -ودود وأكف تعالك 

طؾك الؽػار ويسخط طؾقفؿ وأكف خؾؼ السؿقات وإرض يف ستة أيام ثؿ استقى 

طؾك العرش وأكف كؾؿ مقسك تؽؾقؿا وأكف َتَجؾَّك لؾجبؾ فجعؾف دكًا: وأمثال 

 ذلؽ.
 ٓ ريب أن الؿثبتقـ لفذه الصػات, أربعة أصـاف: :(23)ٗقاي 

رضقن لؾرتكقب والتجسقؿ, يثبتقن هذه الصػات, وٓ يتع صـػ -1

والتبعقض وكحق ذلؽ مـ إلػاظ الؿبتدطة, ٓ بـػل وٓ إثبات: لؽـ يـزهقن اهلل 

طؿا كزه طـف كػسف, وهذا الؼقل هق الذي يمثر طـ سؾػ إمة, وأئؿتفا, وطؾقف 

أئؿة الػؼفاء وأئؿة الحديث, وأئؿة الصقفقة, وأهؾ آتباع الؿحض مـ 

 .الحـبؾقة

ا, ويـػقن التجسقؿ والرتكقب, والتبعقض مطؾًؼا, كؿا هل يثبتقهن صـػ -2

 .صريؼة الؽالبقة وإشعرية

                                                 

 .(6/37) «مجؿقع الػتاوى»( 22)

 .(263/ 1) «فؿقةبقان تؾبقس الج» (23)



 27 صفات زب اهعاملني  

يثبتقن هذه الصػات ويثبتقن ما يـػقف الـػاة لفا, ويؼقلقن:  صـػ ثالث: -3

هق جسؿ ٓ كإجسام, ويثبتقن الؿعاين التل يـػقفا أولئؽ بؾػظ الجسؿ. وهذا 

 تلخريـ.ققل صقائػ مـ أهؾ الؽالم الؿتؼدمقـ والؿ

يصػقكف مع كقكف جسًؿا بؿا يقصػ بف غقره مـ إجسام,  صـػ رابع: -4

 ففذا ققل الؿشبفة الؿؿثؾة, وهؿ الذيـ ثبت طـ إمة تبديعفؿ وتضؾقؾفؿ.

ففق ذات ٓ كالذوات, ومقصقف ٓ كالؿقصقفات, وقائؿ بـػسف ٓ 

ؿاثاًل لغقره كالؼائؿات, وشلء ٓ كإشقاء, ففمٓء يؼقلقن هق يف حؼقؼتف لقس م

بقجف مـ القجقه, لؽـ هذا إثبات أن لف قدًرا يتؿقز بف, كؿا إذا قؾـا مقصقف, 

 ففق إثبات حؼقؼة يتؿقز هبا, وهذا مـ لقازم كؾ مقجقد.

  :َ( 748قاي اهرٓيب )(24):  ْكَصاف فؼػ َفنِن َأْحَبْبت َيا طبد اهلل اإْلِ

َحاَبة والتابعقن وأئؿة التَّْػِسقر فِل  َمَع ُكُصقص اْلُؼْرآن َوالّسـَـ ثؿَّ اْكُظر َما َقاَلف الصَّ

ا َأن تسؽت  ا َأن تـطؼ بِعؾؿ َوإِمَّ َيات َوَما حؽقه مـ َمَذاِهب الّسؾػ فنمَّ ْٔ َهِذه ا

بحؾؿ ودع الؿراء والجدال َفنِن الؿراء فِل اْلُؼْرآن كػر َكَؿا كطؼ بذلؽ الَحِديث 

ِحقح......., فنكـا طؾك أصؾ َصِحقح وَ  َٓ الصَّ طؼد متقـ مـ َأن اهلل تؼدس اسؿف 

َػات َتابَِعة  مثؾ َلُف َوَأن إيَؿاكـَا بَِؿا َثبت مـ كعقتف كنيؿاكـا بَِذاتِِف الؿؼدسة إِْذ الصِّ

َْشَباه مـ غقر َأن  ْٕ لؾؿقصقف فـعؼؾ وجقد اْلَباِري وكؿقز َذاتف الؿؼدسة َطـ ا

كممـ هبَا وكعؼؾ وجقدَها وكعؾؿفا فِل كتعؼؾ اْلَؿاِهّقة َفَؽَذلِؽ الَؼْقل فِل ِصَػاتف 

اْلُجْؿَؾة مـ غقر َأن كتعؼؾفا َأو كشبففا َأو كؽقػفا َأو كؿثؾفا بِِصَػات خؾؼف َتَعاَلك اهلل 

 ا.ا َكبِقرً َطـ َذلِؽ طؾقً 

 
 

                                                 

 .(13)ص:  «العؾق لؾعؾل الغػار» (24)
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 اهفصى األٗي
 (25)اهراتٚٞ اهصفات

 

(1ُٕ َِ٘ج  ( اه
 
 أدهتٕ ًّ اهلتاب ٗاهشِٞ: - اأّٗه

 اهلتاب: (1)
 ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ : قال اهلل 

 .[27ـ  26]الرحؿـ: 

 .[88]الؼصص:  ژ ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ ژ: وقال 

  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژملسو هيلع هللا ىلص: لِـَبِقِِّف  َوَقاَل 

 .[28]الؽفػ:   ژ ڀ پ

 .[115]البؼرة:  ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳڳ گ گ ژ: َوَقاَل 

 

                                                 

ًٓ  :قال العثقؿقـ ( 25) )ص:  «تؼريب التدمرية»ا  وأبدً الصػات الذاتقة التل يتصػ هبا أز

46). 

 اه٘جٕ (1)
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 :ملسو هيلع هللا ىلص سِٞ زس٘ي اهلل (2)
 ـَ َمالٍِؽ   ,حديث ِطْتَباَن ْب

ِ
َفنِنَّ اهللَ َقْد »ملسو هيلع هللا ىلص: وفقف فؼاَل َرُسقُل اهلل

 
ِ
َّٓ اهللُ، َيْبَتِغل بَِذلَِؽ َوْجَف اهلل ـْ َقاَل: َٓ إَِلَف إِ َم َطَؾك الـَّاِر َم  .(26)«َحرَّ

 اَن ـَ َطػَّ  طـ ُطْثَؿاَن ْب
َّ

ـْ َبـَك » َيُؼقُل:ملسو هيلع هللا ىلص , قال َسِؿْعُت الـَّبِل َم

  -َمْسِجًدا 
ِ
ل الَجـَّةِ  -َيْبَتِغل بِِف َوْجَف اهلل

 .(27)«َبـَك اهللُ َلُف ِمْثَؾُف فِ

 ـْ َأبِقِف ـِ َأبِل َوقَّاٍص, َط ـِ َسْعِد ْب ـْ َطامِِر ْب  وَط
ِ
, َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

ـْ َوَجٍع اْشَتدَّ بِلملسو هيلع هللا ىلص 
ِة الَقَداِع مِ ـَ َيُعقُدكِل َطاَم َحجَّ

, َفُؼْؾُت: إِكِّل َقْد َبَؾَغ بِل مِ

 َمالِل؟ َقاَل:
ْ

ُق بُِثُؾَثل َّٓ اْبـٌَة, َأَفَلَتَصدَّ َٓ َيِرُثـِل إِ َفُؼْؾُت: « َٓ » الَقَجِع َوَأَكا ُذو َماٍل, َو

ْطِر؟ َفَؼاَل: ْن َتَذَر إِكََّؽ أَ  -َأْو َكثِقٌر  -الثُُّؾُث َوالثُُّؾُث َكبِقٌر » ُثؿَّ َقاَل:« َٓ » بِالشَّ

ـْ ُتـِْػَؼ َكَػَؼًة  ُػقَن الـَّاَس، َوإِكََّؽ َل ـْ َأْن َتَذَرُهْؿ َطاَلًة َيَتَؽػَّ َوَرَثَتَؽ َأْهـَِقاَء، َخْقٌر ِم

َّٓ ُأِجْرَت بَِفا، َحتَّك َما َتْجَعُؾ فِل فِل اْمَرَأتَِؽ   إِ
ِ
 .(28)«َتْبَتِغل بَِفا َوْجَف اهلل

 َـَ ُطؿ  ْب
ِ
 َر وطـ َطْبَد اهلل

ِ
اْكَطَؾَؼ »َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص , َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َحتَّك َأَوْوا الَؿبِقَت إَِلك َهاٍر، َفَدَخُؾقُه َفاْكَحَدَرْت  َثالََثُة َرْهٍط ِمؿَّ

ُف َٓ ُيـِْجقُؽْؿ  ْت َطَؾْقِفُؿ الَغاَر، َفَؼاُلقا: إِكَّ ـَ الَجَبِؾ، َفَسدَّ ْخَرِة َصْخَرٌة ِم ـْ َهِذِه الصَّ ِم

ُفؿَّ َكاَن لِل َأَبَقاِن َشْقَخاِن  َّٓ َأْن َتْدُطقا اهللَ بَِصالِِح َأْطَؿالُِؽْؿ، َفَؼاَل َرُجٌؾ ِمـُْفْؿ: الؾَّ إِ

ًٓ َفـََلى بِل فِل َصَؾِو َشْلٍء َيْقًما، َفَؾؿْ   َكبِقَراِن، َوُكـُْت َٓ َأْهبُِؼ َقْبَؾُفَؿا َأْهاًل، َوَٓ َما

ـِ َوَكرِْهُت َأْن  ُأِرْح َطَؾْقِفَؿا َحتَّك َكاَما، َفَحَؾْبُت َلُفَؿا َهُبقَقُفَؿا، َفَقَجْدُتُفَؿا َكائَِؿْق

، َأْكَتظُِر اْستِقَؼاَضُفَؿا َحتَّك َبَرَق  ، َفَؾبِْثُت َوالَؼَدُح َطَؾك َيَديَّ ًٓ َأْهبَِؼ َقْبَؾُفَؿا َأْهاًل َأْو َما

                                                 

 .(263( وطـده مقاضع أخر, ومسؾؿ )425البخاري )( 26)

 .(533(, مسؾؿ )454)( البخاري 27)

 .(1628(, ومسؾؿ )4449-1295-6) ( البخاري 28)
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ُفؿَّ إِْن ُكـُْت َفَعْؾُت َذلَِؽ اْبتَِغاَء َوْجِفَؽ، الَػْجُر، َفاْسَتْقَؼظَ  ا، َفَشرَِبا َهُبقَقُفَؿا، الؾَّ

ْخَرِة، َفاْكَػَرَجْت َشْقًئا َٓ َيْسَتطِقُعقَن الُخُروَج  ـْ َهِذِه الصَّ قِف ِم
ـُ فِ ْج َطـَّا َما َكْح ، «َفَػرِّ

 
ُّ

ُفؿَّ َكاَكْت »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِل ،  َوَقاَل أَخُر: الؾَّ ، َكاَكْت َأَحوَّ الـَّاِس إَِللَّ ل بِـُْت َطؿٍّ
لِ

، َفَجاَءْتـِل،  ـَ ـِق ـَ السِّ ْت بَِفا َسـٌَة ِم ـْ َكْػِسَفا، َفاْمَتـََعْت ِمـِّل َحتَّك َأَلؿَّ َفَلَرْدُتَفا َط

ـَ َكْػِسفَ  َل َبْقـِل َوَبْق ـَ َوِماَئَة ِديـَاٍر َطَؾك َأْن ُتَخؾِّ ا، َفَػَعَؾْت َحتَّك إَِذا َفَلْطَطْقُتَفا ِطْشرِي

ـَ  ْجُت ِم ِف، َفَتَحرَّ َّٓ ِبَحؼِّ َقَدْرُت َطَؾْقَفا، َقاَلْت: َٓ ُأِحؾُّ َلَؽ َأْن َتُػضَّ الَخاَتَؿ إِ

َهَو الَِّذي  ، َوَتَرْكُت الذَّ الُقُققِع َطَؾْقَفا، َفاْكَصَرْفُت َطـَْفا َوِهَل َأَحوُّ الـَّاِس إَِللَّ

ـُ فِقِف، َفاْكَػَرَجِت َأْطَطْقُتَفا، الؾَّ  ُفؿَّ إِْن ُكـُْت َفَعْؾُت اْبتَِغاَء َوْجِفَؽ، َفاْفُرْج َطـَّا َما َكْح

ُفْؿ َٓ َيْستَطِقُعقَن الُخُروَج ِمـَْفا ْخَرُة َهْقَر َأكَّ  ، «الصَّ
ُّ

َوَقاَل الثَّالُِث: »ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل الـَّبِل

ُفؿَّ إِكِّل اْسَتْلَجْرُت ُأَجَراَء، َفَلطْ  َطْقُتُفْؿ َأْجَرُهْؿ َهْقَر َرُجٍؾ َواِحٍد َتَرَك الَِّذي َلُف الؾَّ

ـٍ َفَؼاَل: َيا َطْبَد  ْرُت َأْجَرُه َحتَّك َكُثَرْت ِمـُْف إَْمَقاُل، َفَجاَءكِل َبْعَد ِحق َوَذَهَو، َفَثؿَّ

ـَ  ـْ َأْجرَِك ِم  َأدِّ إَِللَّ َأْجرِي، َفُؼْؾُت َلُف: ُكؾُّ َما َتَرى ِم
ِ
اِ بِِؾ َوالَبَؼرِ َوالَغـَِؿ  اهلل

 َٓ َتْسَتْفِزُئ بِل، َفُؼْؾُت: إِكِّل َٓ َأْسَتْفِزُئ بَِؽ، َفَلَخَذُه 
ِ
ِققِؼ، َفَؼاَل: َيا َطْبَد اهلل َوالرَّ

ُفؿَّ َفنِْن ُكـُْت َفَعْؾُت َذلَِؽ اْبتَِغاَء وَ  ُف، َفاْسَتاَقُف، َفَؾْؿ َيْتُرْك ِمـُْف َشْقًئا، الؾَّ ْجِفَؽ، ُكؾَّ

ْخَرُة، َفَخَرُجقا َيْؿُشقنَ  قِف، َفاْكَػَرَجِت الصَّ
ـُ فِ  .(29)«َفاْفُرْج َطـَّا َما َكْح

 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب ا َكَزَلْت َهِذِه أَيُة:َط  ھ ہ ہ ہ ژ , َقاَل: َلؿَّ

  .[65]إكعام:   ژ ۓ ے  ے ھ ھ ھ
ُّ

، «َأُطقُذ بَِقْجِفَؽ » ملسو هيلع هللا ىلص:َقاَل الـَّبِل

  َفَؼاَل  .[65]إكعام:  ژ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ژَؼاَل: فَ 
ُّ

, «َأُطقُذ بَِقْجِفَؽ » ملسو هيلع هللا ىلص:الـَّبِل

  .[65]إكعام:  ژ﮷ ﮶ ﮵  ژَقاَل: 
ُّ

 .(34)«َهَذا َأْيَسرُ »ملسو هيلع هللا ىلص: َفَؼاَل الـَّبِل

                                                 

 .(2272)( البخاري 29)

 .(7446-7313-4628البخاري )( 34)
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 ـِ اْلَعاِص ـِ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  وَط

ِّ
ـِ الـَّبِل َأكَُّف َكاَن إَِذا َدَخَؾ ملسو هيلع هللا ىلص, , َط

ْقَطاِن »ِجَد َقاَل: اْلَؿْس  ـَ الشَّ  اْلَعظِقِؿ، َوبَِقْجِفِف اْلَؽرِيِؿ، َوُسْؾَطاكِِف اْلَؼِديِؿ، ِم
ِ
َأُطقُذ بِاهلل

ِجقؿِ   .(31)«الرَّ

 وطـ َأبِل ُمقَسك 
ِ
بَِخْؿِس َكؾَِؿاٍت, ملسو هيلع هللا ىلص , َقاَل: َقاَم فِقـَا َرُسقُل اهلل

َٓ َيـْبَِغل إِنَّ اهللَ » َفَؼاَل: َلُف َأْن َيـَاَم، َيْخِػُض اْلِؼْسَط َوَيْرَفُعُف، ُيْرَفُع إَِلقِْف  َٓ َيـَاُم، َو

ْقِؾ، ِحَجاُبُف الـُّقرُ  ْقِؾ َقْبَؾ َطَؿِؾ الـََّفاِر، َوَطَؿُؾ الـََّفاِر َقْبَؾ َطَؿِؾ الؾَّ َلْق  (32)َطَؿُؾ الؾَّ

َْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِفِف َما اْكَتَفك إَِلْقِف َبَصُرهُ  َٕ ـْ َخْؾِؼفِ  َكَشَػُف   .(33)«ِم

 وطـِ أبل مقسل إشعري  
ِ
ـْ » َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسقَل اهلل َجـََّتاِن ِم

ـَ  ـَ الَؼْقِم َوَبْق قِفَؿا، َوَما َبْق
ـْ َذَهٍو، آكَِقُتُفَؿا َوَما فِ قِفَؿا، َوَجـََّتاِن ِم

ٍة، آكَِقُتُفَؿا َوَما فِ فِضَّ

 َّٓ ل َجـَِّة َطْدنٍ  َأْن َيـُْظُروا إَِلك َربِِّفْؿ إِ
 .(34)«ِرَداُء الؽِْبرِ، َطَؾك َوْجِفِف فِ

 ـُ َياِسٍر اُر ْب   فعـ َطؿَّ
ِ
ُفؿَّ » يؼقل:ملسو هيلع هللا ىلص قال سؿعت َرُسقَل اهلل الؾَّ

ـِل  بِِعْؾِؿَؽ اْلَغْقَو، َوُقْدَرتَِؽ َطَؾك اْلَخْؾِؼ، َأْحقِـِل َما َطِؾْؿَت اْلَحَقاَة َخْقًرا لِل، َوَتَقفَّ

َفاَدِة، َوَأْسَلُلَؽ إَِذا َطِؾؿْ  ُفؿَّ َوَأْسَلُلَؽ َخْشَقَتَؽ فِل اْلَغْقِو َوالشَّ َت اْلَقَفاَة َخْقًرا لِل، الؾَّ

ل اْلَػْؼرِ َواْلِغـَك، َوَأْسَلُلَؽ 
َضا َواْلَغَضِو، َوَأْسَلُلَؽ اْلَؼْصَد فِ ل الرِّ

َكِؾَؿَة اْلَحؼِّ فِ

َة طَ  َٓ َيـَْػُد، َوَأْسَلُلَؽ ُقرَّ َضاَء َبْعَد اْلَؼَضاِء، َكِعقًؿا  َٓ َتـَْؼطُِع، َوَأْسَلُلَؽ الرِّ ـٍ  ْق

ْقَق إَِلك  َة الـََّظرِ إَِلك َوْجِفَؽ، َوالشَّ َوَأْسَلُلَؽ َبْرَد اْلَعْقِش َبْعَد اْلَؿْقِت، َوَأْسَلُلَؽ َلذَّ

                                                 

 .(446أبق داود ) سـده صحقح:(  31)

 .َوفِل ِرَواَيِة َأبِل َبْؽٍر: الـَّارُ (  32)

 .(179مسؾؿ )(  33)

 .(184( والؾػظ لف, ومسؾؿ)4878البخاري )(  34)
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ُفؿَّ  ٍة، الؾَّ َٓ فِتْـٍَة ُمِضؾَّ ٍة، َو اَء ُمِضرَّ ل َهْقرِ َضرَّ
يَؿاِن، َواْجَعْؾـَا لَِؼائَِؽ فِ ـَّا بِِزيـَِة اْ ِ َزيِّ

ـَ   .(35)«ُهَداًة ُمْفَتِدي

ّٚ  بعض أق٘اي اهعوٌاء هٚٔا: -اثاُ
  ٜويبؼك وجف ربؽ يا محؿد ذو الجالل واإلكرام :(36)قاي اهطرب; 

 .وذو الجالل واإلكرام مـ كعت القجف فؾذلؽ رفع ذو

  َأْحؿد بـ َحـَْبؾ َومذهب أبل طبد اهلل :(37)قاي أب٘ بلس اخلالِي , 

َٓ كالصقر الؿصقرة وإطقان الؿخططة بؾ وجفف َوصػف بؼقلف َأن هلل  : َوجفا 

َومـ غقر َمْعـَاُه فؼد ألحد َطـُف َوَذلَِؽ ِطـْده َوجف فِل   ژ ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳژ

َٓ تػـك َومـ اّدطك  َٓ يْبؾك َوصَػة َلُف  َأن اْلَحِؼقَؼة دون اْلؿَجاز َووجف اهلل َباٍق 

َوجفف َكػسف فؼد ألحد َومـ غقر َمْعـَاُه فؼد كػر َوَلْقَس معـك َوجف معـك َجَسد 

َٓ ت َٓ ُصقَرة َو  .خطقط َومـ َقاَل َذلِؽ فؼد ابتدعِطـْده َو

                                                 

ـ السائب وغقره مـ صريؼ حؿاد بـ زيد طـ ططاء ب ,(1345الـسائل ) سـده حسـ:(  35)

( مـ صريؼ حؿاد بـ سؾؿة, وأبق 197طـ أبقف طـ طؿار مرفقطًا بف, ورواه الدارمل )

وحؿاد بـ , كالهؿا طـ ططاء بف مقققفًا ,( مـ صريؼ محؿد بـ فضقؾ1624) كيعؾ

 زيد أثبت مـفؿا,

ويف سـده شريؽ , (, وغقره18325) «الؿسـد»وهـاك متابعة طؾك الرفع رواها أحؿد يف 

  بـ أبل وهق متؽؾؿ فقف,بـ طبد اهلل

( مـ صريؼ مالؽ بـ 2348ٓبـ أبل شقبة ) «الؿصـػ» يفالققػ  كومتابعة أخرى طؾ

( مـ 468لعبد اهلل بـ أحؿد ) «السـة»الحارث وهق لؿ يسؿع مـ طؿار, وأخرى يف 

 سؿاع مـ طؿار, فاهلل أطؾؿ. كولؿ أقػ لف طؾ, صريؼ يحقك بـ جعدة

 .(38/ 23) «تػسقر الطربي»( 36)

 .(143رواية أبل بؽر الخالل )ص:  «العؼقدة»( 37)
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 ٞالَِّذي َوَصَػُف بِاْلَجاَلِل  :(38) قاي ابّ خزمي 
ِ
َباُب ِذْكِر إِْثَباِت َوْجِف اهلل

ْكَراِم فِل َقْقلِ  َوَكَػك  .[27]الرحؿـ:   ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ژِف: َواإْلِ

 َٓ ا َقْد َخَؾَؼُف اهلُل لِْؾَػـَاِء  َطـُْف اْلَفاَلَك إَِذا َأْهَؾَؽ اهلُل َما َقْد َقَضك َطَؾْقِف اْلَفاَلُك مِؿَّ

ـْ ِصَػاِت َذاتِ 
ا ُهَق مِ ٌء مِـُْف مِؿَّ

ْ
ـْ َأْن َيْفؾَِؽ َشل ِف, َقاَل اهلُل َجؾَّ لِْؾَبَؼاِء, َجؾَّ َربُّـَا, َط

َفَلْثَبَت اهلُل لِـَْػِسِف  .[27]الرحؿـ:  ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌژَوَطاَل: 

ْكَراِم, َوَحَؽَؿ لَِقْجِفِف بِاْلَبَؼاِء, َوَكَػك اْلَفاَلَك َطـْفُ   .َوْجًفا َوَصَػُف بِاْلَجاَلِل َواإْلِ

ـْ َأْهِؾ اْلِحَجاِز وَ 
ـُ َوَجِؿقُع ُطَؾَؿاِئـَا مِ اِم َفـَْح , َواْلِعَراِق َوالشَّ ـِ تَِفاَمَة َواْلَقَؿ

ِف َما َأْثَبَتُف اهلُل لِـَْػِسِف, ُكِؼرُّ بَِذلَِؽ بَِلْلِسـَتِـَا, َوُكَصدِّ  ُق َذلَِؽ َومِْصَر, َمْذَهُبـَا: َأكَّا ُكْثبُِت لِؾَّ

ـْ َغْقِر َأْن ُكَشبَِّف َوْجَف َخالِِؼـَا بَِقْجِف َأَحدٍ 
ـْ َأْن  بُِؼُؾقبِـَا, مِ , َطزَّ َربُّـَا َط ـَ ـَ اْلَؿْخُؾققِق

مِ

, َوَطزَّ َأْن َيُؽقَن َطَدًما َكَؿا َقاَلُف  ـَ ؾِق ـْ َمَؼاَلِة اْلُؿَعطِّ , َوَجؾَّ َربُّـَا َط ـَ ُيْشبَِف اْلَؿْخُؾققِق

 .اْلُؿْبطُِؾقنَ 

َٓ َأنَّ  اِت,  , ِصَػاُت الذَّ
ِ
ـْ ِصَػاِت اهلل

 ِصَػٌة مِ
ِ
َٓ وَوْجُف اهلل  ُهَق: اهلُل, َو

ِ
َوْجَف اهلل

 َلْق َكاَن اهلَل َلُؼِرَئ: 
ِ
َنَّ َوْجَف اهلل

ِ
َؾُة اْلَجْفِؿقَُّة, ٕ َأنَّ َوْجَفُف َغْقُرُه, َكَؿا َزَطَؿِت اْلُؿَعطِّ

ْكَرامِ   .َوَيْبَؼك َوْجُف َربِِّؽ ِذي اْلَجاَلِل َواإْلِ

ـُ َكُؼقُل: َْقَطاِر: إِنَّ لَِؿْعُبقِدَكا َوُطَؾَؿاُؤَكا َجِؿقًعا فِ  َكْح ْٕ َكَؿا  :َوْجًفا ل َجِؿقِع ا

ْكَراِم, َوَحَؽَؿ َلُف بِاْلَبؼَ  اُه بِاْلَجاَلِل َواإْلِ اِء, َوَكَػك َأْطَؾَؿـَا اهلُل فِل ُمْحَؽِؿ َتـِْزيؾِِف, َفَذوَّ

 .َطـُْف اْلَفاَلكَ 

                                                 

 ( بتصرف.27-26-25-24/ 1ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد»(  38)
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ـَ الـُّقِر وَ  إِنَّ لَِقْجِف َربِّـَا  َوَكُؼقُل:
َقاِء َواْلَبَفاِء َما َلْق َكَشَػ ِحَجاَبُف مِ الضِّ

ٍء َأْدَرَكُف َبَصُرهُ 
ْ

َْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِفِف ُكؾَّ َشل ـْ َأْبَصاِر َأْهِؾ (39)َٕ , َمْحُجقٌب َط

ْكَقا اْلَػاكَِقةِ  َٓ َيَراُه َبَشٌر َما َداَم فِل الدُّ ْكَقا,   .الدُّ

  .لخإ...ُجقًها َكَتَب اهلُل َطَؾْقَفا اْلَفاَلَك,إِنَّ لَِبـِل آَدَم وُ  َوَكُؼقُل: 

ـْ  َكَفا اهلُل َبْعَد َأْن َلْؿ َتُؽ , َفَؽقَّ ـْ إِنَّ ُوُجقَه َبـِل آَدَم ُمْحَدَثٌة َمْخُؾقَقٌة, َلْؿ َتُؽ

 .َمْخُؾقَقةً 

ؽاَِلِب, إنَّ لَِبـِل آَدَم َوْجًفا, َولبعض الحققاكات مـ اِْلَخـَاِزيِر َواْلِؼَرَدِة, َوالْ 

َباِع, َواْلَحِؿقِر, َواْلبَِغاِل, َواْلَحقَّاِت, َواْلَعَؼاِرِب ُوُجقًها  .َوالسِّ

َباِع َواْسِؿ   ـَ السِّ
َلْؿ ُتْطؾِِؼ اْلَعَرُب َتْشبِقَف ُوُجقِه َبـِل آَدَم بُِقُجقِه َما َذَكْرَكا مِ

 ..ُؿ اْلَقْجِف َطَؾك وُجقِه َبـِل آَدَم,..اْلَقْجِف, َقْد َيَؼُع َطَؾك َجِؿقِع وُجقِهَفا َكَؿا َيَؼُع اْس 

  قال اهلل  :(44)قاي ابّ كجري: ٹ ٹ ٹ  ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ژ  

َأْي:  ژ     ڤ   ڤ ڤ   ڤ ژ[ َوإِكََّؿا َدَفَعُف َذلَِؽ 24, 19 ]الؾقؾ:  ژ     ڤ   ڤ ڤ   ڤ

ِخَرِة فِل ْٔ اِر ا  َرْوَضاِت اْلَجـَّاِت. َصَؿًعا فِل َأْن َيْحُصَؾ َلُف ُرْؤَيُتُف فِل الدَّ

 ژہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ژ :قال اهلل  :(41)ٗقاي 

 َأِي: الـََّظُر إَِلْقِف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة, َوُهَق اْلَغاَيُة اْلُؼْصَقى. .[38الروم:]

 
 

                                                 

 .(179مسؾؿ )( 39)

 .(422/ 8ت سالمة ) «تػسقر ابـ كثقر»( 44)

 .(318/ 6ت سالمة ) «تػسقر ابـ كثقر»( 41)
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 :طبٕ املداهفني إلثبات صفٞ اه٘جٕ -اثاهّج
1   ُٞ ٌَُقدََّس ِٕ اهرَّاُت اِه َِ٘ج ٌَُساُد ِباِه   .(42)اِه
 ٓرٖ اهظبٔٞ: ٟد عواهس 
  قبؾ  - أحؿد بـ حـبؾ  :أي -َوُسئَِؾ  :(43)قاي أب٘ بلس اخلالي

َػات َفَؼاَل  َٓ يرد مِـَْفا  :َمقتف بَِقْقم َطـ َأَحاِديث الصِّ تؿر َكَؿا َجاَءت ويممـ هبَا َو

ء إِذا َكاَكت بلساكقد ِصَحاح
ْ

ا وصػ بِِف َكػس, َشل َٓ ُيقصػ اهلل بَِلْكَثَر مِؿَّ ف باَِل حد َو

َٓ َغاَية  َومـ تؽؾؿ فِل َمْعـَاُهَؿا ,  ژ ٹ ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺ ژَو

 ابتدع.

  ٞاِت,  :(44)قاي ابّ خزمي , ِصَػاُت الذَّ
ِ
ـْ ِصَػاِت اهلل

 ِصَػٌة مِ
ِ
وَوْجُف اهلل

َٓ َأنَّ َوْجَفُف َغْقُرُه, َكَؿا َزَطَؿِت   ُهَق: اهلُل, َو
ِ
َؾُة اْلَجْفِؿقَّةُ  َٓ َأنَّ َوْجَف اهلل َنَّ  :اْلُؿَعطِّ

ِ
ٕ

ْكَرامِ   َلْق َكاَن اهلَل َلُؼِرَئ: َوَيْبَؼك َوْجُف َربِِّؽ ِذي اْلَجاَلِل َواإْلِ
ِ
 .َوْجَف اهلل

 

                                                 

 َفاَل, َوَزَطُؿقا َأكَُّف ُيرْ 42)
ِ
ا َكْقُكُف ِصَػَة اهلل ـِ َطبَّاٍس ( َفَلمَّ ـِ اْب َأكَُّف َقاَل: اْلَقْجُف ِطَباَرٌة َطـُْف  َوى َط

 ا(.) لؿ أقػ طؾقف مسـدً  .[27]الرحؿـ:   ژڌ  ڌ ڎ ژ  :, َكَؿا َقاَل 

َْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِفِف َما اْكَتَفك إَِلقِْف َبَصُرُه قال الـقوي  َٕ : )ِحَجاُبُف الـُّقُر َلْق َكَشَػُف 

ـْ َخْؾؼِ 
اُت مِ  .(14, 3/13) «شرح الـقوي طؾك مسؾؿ» ِف( َواْلُؿَراُد بِاْلَقْجِف الذَّ

 ژڌ  ڌ ڎ ژ : وققلف  ژ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱژ  :وقال الرازي: أما ققلف تعالك

أساس التؼديس يف طؾؿ »فالؿراد مـف الذات والؿؼصقد مـ ذكره التلكقد والؿبالغة...

 .(95)ص:  «الؽالم

 .(127الخالل )ص:  رواية أبل بؽر «العؼقدة»( 43)

 ( بتصرف.27-26-25-24/ 1ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد»( 44)
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  ٍٚإكف ٓ يعرف يف لغة مـ لغات إمؿ وجف الشلء  :(45)قاي ابّ اهق

أن قال: وهق كؼقلف وجف  بؿعـل ذاتف وكػسف, وغاية ما شبف بف الؿعطؾ وجف الرب

الحائط ووجف الثقب ووجف الـفار ووجف إمر )فقؼال( ففذا )الؿعطؾ( الؿشبف: 

لقس القجف يف ذلؽ بؿعـك الذات بؾ هذا مبطؾ لؼقلؽ, فنن وجف الحائط أحد 

جاكبقف ففق مؼابؾ لدبره, ومثؾ هذا وجف الؽعبة ودبرها, ففق وجف حؼقؼة, ولؽـف 

كان الؿضاف إلقف بـاء كان وجفف مـ جـسف, وكذلؽ  بحسب الؿضاف إلقف, فؾؿا

وجف الثقب أحد جاكبقف وهق مـ جـسف, وكذلؽ وجف الـفار أولف وٓ يؼال 

 لجؿقع الـفار.

 يٕكف أول ما يقاجف مـف, ووجف الرأ شلء:مستؼبؾ كؾ  :ٗاه٘جٕ يف اهوػٞ

قػ وإمر ما يظفر أكف صقابف, وهق يف كؾ محؾ بحسب ما يضاف إلقف, فنن أض

ا, وإن أضقػ إلك الحققان كان بحسبف, وإن أضقػ إلك إلك زمـ كان القجف زمـً 

كان   ژ ٿ       ٿ ٺ ژ ـْ ثقب أو حائط كان بحسبف, وإن أضقػ إلك مَ 

 كذلؽ. كوجفف تعال

 

 

 

 

 

                                                 

 .(533)ص:  «مختصر الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الجفؿقة والؿعطؾة»( 45)
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2  (46)املساد ب٘جٕ اهلل ث٘اب اهلل: 
 :ٞٔاهسد عوٟ ٓرٖ اهظب 
  ٍٚ(47)قاي ابّ اهق: 
مـ أبطؾ الباصؾ: فنن الؾغة ٓ تحتؿؾ ذلؽ وٓ  إن حؿؾف طؾك الثقاب .1

 .ا لؾؿجازييعرف أن الجزاء يسؿك وجفً 

ولؿ يستعذ  ,أكف استعاذ بقجف الّؾفملسو هيلع هللا ىلص الثقاب مخؾقق وقد صح طـ الـبل  .2

 .بؿخؾققملسو هيلع هللا ىلص الـبل 

َة الـََّظرِ إَِلك َوْجِفَؽ، »كان يدطق يف دطائف ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل  .3 َوَأْسَلُلَؽ َلذَّ

ْقَق إَِلك لِ  ولؿ يؽـ لقسلل لذة الـظر إلك الثقاب, وٓ يعرف تسؿقة  ،«َؼائَِؽ َوالشَّ

  .اا وٓ طرفً ا لغة وٓ شرطً ذلؽ وجفً 

إضافة السبحات التل هل الجالل والـقر إلك القجف وإضافة البصر إلقف,  .4

 .تبطؾ كؾ مجاز وتبقـ أن الؿراد وجفف

الّؾف إن مـ تدبر سقاق أيات وإحاديث وأثار التل فقفا ذكر وجف  .5

إطؾك ذي الجالل واإلكرام قطع ببطالن ققل مـ حؿؾفا طؾك الؿجاز, وأكف 

ا يف ذلؽ لغة, فؽقػ والؾػظ ٓ يصؾح الثقاب والجزاء, لق كان الؾػظ صالحً 

 .[27الرحؿـ: ] ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ژلذلؽ لغة, فؿـفا ققلف: 

                                                 

ٹ  ڤ   ڤ ژ   ژٹ ڤ ڤ  ڤ ژ   ژ ڱ ڱ ڱژ  :قال الرازي: أما ققلف تعالك( 46)

)ص:  «ؽالمأساس التؼديس يف طؾؿ ال»فالؿراد مـ الؽؾ رضك اهلل تعالك.  ژڤ   ڤ

95). 

 .(538 ,537, 532)ص:  «مختصر الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الجفؿقة والؿعطؾة» (47)
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, 19الؾقؾ: ]  ژ ڦ     ڤ   ڤ ڤ   ڤ  ٹ ٹ ٹ  ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ژوققلف: 

24.] 

والتابعقـ وجؿقع أهؾ السـة والحديث وإئؿة إربعة,  إن الصحابة  .6

وأهؾ آستؼامة مـ أتباطفؿ متػؼقن طؾك أن الؿممـقـ يرون وجف رهبؿ يف الجـة, 

فؿـ أكؽر حؼقؼة القجف لؿ يؽـ لؾـظر طـده حؼقؼة, إن القجف حقث ورد فنكؿا 

لرب تعالك كقطان: أطقان مضافا إلك الذات يف جؿقع مقارده. والؿضاف إلك ا

ففذا  -قائؿة بـػسفا: كبقت الّؾف, وكاقة الّؾف, وروح الّؾف, وطبد الّؾف, ورسقل الّؾف

 إضافة تشريػ وتخصقص, وهل إضافة مؿؾقك إلك مالؽف.

كعؾؿ الّؾف وحقاتف وقدرتف وطزتف وسؿعف  :صػات ٓ تؼقم بـػسفا :الثاي

إلقف ففل إضافة صػة إلك  وبصره وكقره وكالمف, ففذه إذا وردت مضافة

 الؿقصقف هبا.

إذا طرف ذلؽ بقجفف الؽريؿ وسؿعف وبصره إذا أضقػ إلقف وجب أن تؽقن 

إضافتف إضافة وصػ ٓ إضافة خؾؼ, وهذه اإلضافة تـػل أن يؽقن القجف 

 .مخؾققا, وأن يؽقن حشقا يف الؽالم

 اْلَعظِقِؿ، َوبَِقْجفِ »إذا دخؾ الؿسجد قال:  .7
ِ
ِف اْلَؽرِيِؿ، َوُسْؾَطاكِِف َأُطقُذ بِاهلل

ِجقؿِ  ْقَطاِن الرَّ ـَ الشَّ ؾ كقػ قرن يف آستعاذة بقـ استعاذتف بالذات فتلمَّ  «اْلَؼِديِؿ، ِم

وهذا صريح يف إبطال ققل مـ قال أكف الذات  -وبقـ استعاذتف بالقجف الؽريؿ

 كػسفا وققل مـ قال أكف مخؾقق.
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3  ّ٘ا َْ ُعِط َُٙل٘  ِْ َُ َأ ٍٞ َِٙوَز َّ ِِٚف ََٗك  ٍٞ َّ ٌِّ ّٞ َذاَت َك  :(48)ََٗجاِزَح
 :ٞٔاهسد عوٟ ٓرٖ اهظب 
  ٌٕٚٚأكف تعالك ذاتف ٓ تشبف الذوات, مستحؼة  :(49)قاي ابّ ت...(

لؾصػات الؿـاسبة لفا يف جؿقع ما تستحؼف, فنذا ورد الؼرآن وصحقح السـة يف 

 يف التسؿقة بالؼبقل, ووجب إثباتف لف
َ

مثؾ ما يستحؼف, وٓ  حؼف بقصػ, ُتؾؼل

 .يعدل بف طـ حؼقؼة القصػ,..(

)...وإصؾ الذي يجب أن يعؾؿ أن اتػاق التسؿقات ٓ  :(54)ٗقاي 

إن اهلل مقجقد رؤوف واحد حل طؾقؿ  :فـحـ إذا قؾـا ,يقجب اتػاق الؿسؿقـ هبا

ا ا بصقرً ا سؿقعً ا طالؿً ا حقً كان مقجقدً ملسو هيلع هللا ىلص إن الـبل  :وقؾـا ,سؿقع بصقر متؽؾؿ

بؾ اهلل  :ا مـ السؾػ وإئؿةوٓ خالػـا بف أحدً  ,اا لؿ يؽـ ذلؽ تشبقفً ؿً متؽؾ

وٓ  ,مقجقد لؿ يزل واحد حل قديؿ قققم طالؿ سؿقع بصقر متؽؾؿ فقؿا لؿ يزل

 وحقَ  ,يجقز أن يقصػ بلضداد هذه الصػات والؿقجقد مـا إكؿا وجد طـ طدم
َ

 ل

وقد يـسك  ,ؿ بعد أن لؿ يعؾؿوطؾ ,ا بزوال ذلؽ الؿعـكف ثؿ يصقر مقتً ؾَّ َح  بؿعـًك 

ما طؾؿ وسؿع وأبصر وتؽؾؿ بجقارح قد تؾحؼفا أفات فؾؿ يؽـ فقؿا أصؾؼ 

 .وإن اتػؼت مسؿقات هذه الصػات...( لؾخؾؼ تشبقف بؿا أصؾؼ لؾخالؼ 

 

                                                 

قال الرازي: ٓ يؿؽـ أن يؽقن القجف الؿذكقر يف هذه أيات وإخبار بؿعـك العضق ( 48)

وطـ  ,وإذا طرفت هذا فـؼقل لػظ القجف يجعؾ كـاية طـ الذات تارة ,والجارحة

 .(94)ص:  «ديس يف طؾؿ الؽالمأساس التؼ» الرضك أخرى

 .(259/ 1) «بقان تؾبقس الجفؿقة يف تلسقس بدطفؿ الؽالمقة» (49)

 .(94, 89/ 2) «درء تعارض العؼؾ والـؼؾ» (54)
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 اهدهٚى ًّ اهلتاب ٗاهشِٞ: -ا أّٗه
 اهلتاب: (1)

 .[37]هقد:   ژ ىب      مب خب حب ژ: قال اهلل 

 .[27]الؿممـقن:  ژ ۆئ    ۆئ ۇئ   ۇئ وئ    وئ ەئ ژ: وقال 

 ژ کک     ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژ: وقال 

 .[14, 13]الؼؿر: 

 .[39]صف:   ژ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ژ: وقال  

 .[48]الطقر:   ژ ىئ مئ حئ      جئ ی ژ: وقال  

 :ملسو هيلع هللا ىلصسِٞ زس٘ي اهلل  (2)
 ـْ َأَكٍس  َط

ُّ
َتُف إَْطَقَر َما ُبِعَث َكبِ »ملسو هيلع هللا ىلص: , َقاَل: َقاَل الـَّبِل َّٓ َأْكَذَر ُأمَّ لٌّ إِ

ـَ َطْقـَْقِف َمْؽُتقٌب َكافِرٌ  ُف َأْطَقُر، َوإِنَّ َربَُّؽْؿ َلْقَس بَِلْطَقَر، َوإِنَّ َبْق اَب، َأَٓ إِكَّ   .(51)«الَؽذَّ

 ـُ ُجَبْقٍر َمْقَلك َأبِل ُهَرْيَرَة  , َقاَل: َسِؿْعُت َأَباوطـ َأُبل ُيقُكَس ُسَؾْقُؿ ْب

إَِلك َقْقلِِف  ژ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ   ۆ ژَيْؼَرُأ َهِذِه أَيَة  ُهَرْيَرَة 

   ژ ۆئ  ۆئ ژ :َتَعاَلك
ِ
تِل َتؾِقَفا ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْيُت َرُسقَل اهلل َيَضُع إِْبَفاَمُف َطَؾك ُأُذكِِف, َوالَّ

 
ِ
ـُ َيْؼَرُؤَها َويَ ملسو هيلع هللا ىلص َطَؾك َطْقـِِف, َقاَل َأُبق ُهَرْيَرَة: َرَأْيُت َرُسقَل اهلل َضُع إِْصَبَعْقِف, َقاَل اْب

                                                 

 .(2933( وهذا لػظف, ومسؾؿ )7131البخاري )(  51)

 اهعني (2)
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ِف َسْؿًعا َوَبَصًرا.       ُيقُكَس: َقاَل اْلُؿْؼِرُئ: َيْعـِل: إِنَّ اهلَل َسِؿقٌع َبِصقٌر, َيْعـِل َأنَّ لِؾَّ

 .(52)َقاَل َأُبق َداُوَد: َوَهَذا َردٌّ َطَؾك اْلَجْفِؿقَّةِ 

ّٚ  بعض أق٘اي اهعوٌاء هٚٔا: - اثاُ
  ٞـُ َكُؼقُل: لَِربِّـَا اْلَخالِِؼ َطْقـَاِن ُيْبِصُر بِِفَؿا َما  :(53)قاي ابّ خزمي َكْح

َؿاَواِت اْلُعَؾك, َوَما  ْػَؾك, َوَما فِل السَّ ابَِعِة السُّ َْرِض السَّ ْٕ َتْحَت الثََّرى, َوَتْحَت ا

َٓ ُيْخَػك َطَؾك َخالِِؼـَا َخافَِقٌة فِل السَّ  ـْ َصِغقٍر َوَكبِقٍر, 
ْبِع َبْقـَُفَؿا مِ َؿاَواِت السَّ

ـْ َبَصِرِه  َٓ َيِغقُب َط َـّ  َٓ َأْسَػَؾ مِـُْف َٓ َفْقَقُفْؿ, َو ا َبْقـَُفْؿ َو َٓ مِؿَّ ْبِع, َو ـَ السَّ ََرِضق ْٕ َوا

ٌء, َيَرى َما فِل َجْقِف اْلبَِحاِر َوُلَجِجَفا
ْ

ـْ َذلَِؽ َشل
َكَؿا َيَرى َطْرَشُف الَِّذي ُهَق  :مِ

  ,ُمْسَتٍق َطَؾْقفِ 

ـْ  ,َوَبـُق آَدَم َوإِْن َكاَكْت َلُفْؿ ُطُققٌن ُيْبِصُروَن بَِفا 
َفنِكَُّفْؿ إِكََّؿا َيَرْوَن َما َقُرَب مِ

ـَ َأْبَصاِرِهْؿ,   َوَبْق
ِّ

ـَ اْلَؿَرئِل َٓ ِسْتَر َبْق َٓ ِحَجاَب َو ا   َأْبَصاِرِهْؿ, مِؿَّ

ـَ َما تَ   َدمِقِّق ْٔ ـَ ا
َٓ َيَرى َأَحٌد مِ  َوَكَذلَِؽ 

ِّ
َْرِض إَِذا َكاَن َفْقَق اْلَؿَرئِل ْٕ ْحَت ا

ُء, 
ْ

ل َْرِض َوالتَُّراِب َقْدَر ُأْكُؿَؾٍة, َأْو َأَقؾَّ مِـَْفا بَِؼْدِر َما ُيَغطَّك َوُيَقاَرى الشَّ ْٕ ـَ ا
مِ

ـْ َحائٍِط, َأْو َثْقٍب َصِػقٍؼ 
َٓ ُيْدِرُك َبَصُرُه إَِذا َكاَن َبْقـَُفَؿا ِحَجاٌب مِ , َأْو َوَكَذلَِؽ 

ـْ  ـِ الـَّاضِِر, َفَؽْقَػ َيُؽقُن َيا َذِوي اْلِحَجا ُمَشبًِّفا َم ـْ َطْق َء َط
ْ

ل ا َيْسُتُر الشَّ َغْقِرِهَؿا مِؿَّ

ـُ َبـِل آَدَم بَِؿا َوَصْػـَا  بَِؿا َذَكْرَكا, َوَأْطُق
ِ
ـَ اهلل   .َيِصُػ َطْق

ـٍ َأْن ُيْثبَِت  :(54)ٗقاي  لَِخالِِؼِف َوَباِرئِِف َما َثبََّت  َفَقاِجٌب َطَؾك ُكؾِّ ُمْممِ

 َتَباَرَك َوَتَعاَلك َما 
ِ
ـِ اهلل ـْ َيـِْػل َط ـٍ َم , َوَغْقُر ُمْممِ ـِ ـَ اْلَعْق

اْلَخالُِؼ اْلَباِرُئ لِـَْػِسِف, مِ

                                                 

 .(4728أبق داود ) سـده صحقح:( 52)

  .ؿزيد مـ التػصقؾ( واكظر لؿا بعده ل114/ 1ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد»( 53)

 .(97/ 1ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد»( 54)
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ِّ

, فِل َبقِّـًا َطـُْف, الَِّذي َجَعَؾُف اهلُل مُ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َثبََّتُف اهلُل فِل ُمْحَؽِؿ َتـِْزيؾِِف, بَِبَقاِن الـَّبِل

 44]الـحؾ:  ژ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ ژَقْقلِِف: 
ُّ

ـَ الـَّبِل [, َفَبقَّ

ـَ ملسو هيلع هللا ىلص  , َفَؽاَن َبَقاُكُف ُمَقافًِؼا لَِبَقاِن ُمْحَؽِؿ التَّـِْزيِؾ, الَِّذي ُهَق َمْسُطقٌر َبْق ـِ ِف َطْقـَْق َأنَّ لِؾَّ

, َمْؼُروٌء فِل اْلَؿَحاِريِب  ـِ َتْق فَّ  َواْلَؽَتاتِقِب. الدَّ

 :بعض طبٕ املداهفني إلثبات صفٞ اهعني 
1  (55)اهٍٔ بعض اآلٙات هٌٔا خاطّئ. 
 :ٞٔاهسد عوٟ ٓرٖ اهظب 

  ٍٚقال اهلل  :(56)قاي ابّ اهق: [ 14: ]الؼؿر  ژ ڑ ژ ژ

[ فدطقى الجفؿل أن 71:]يس  ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

ضاهره طؾك  فنكف إن دلَّ  ,ثقرة فرية ضاهرةك وأيدٍ  ,ضاهر هذا إثبات أطقـ كثقرة

فنن لػظ إيدي مضاف  ,قـ كثقريـؼِ طؾك خالِ  دلَّ  ,كثقرة إثبات أطقـ كثقرة وأيدٍ 

 ,إلك ضؿقر الجؿع فلدع أيفا الجفؿل أن ضاهره إثبات أيد كثقرة ٔلفة متعددة

خالف الظاهر وكذلؽ ققلف:  ,وإٓ فدطقاك أن ضاهره أيد كثقرة لذات واحدة

 ,[ إكؿا ضاهره بزطؿؽ أطقـ كثقرة طؾك ذوات متعددة14: ]الؼؿر ژ ڑ ژژ

 ٓ طؾك ذات واحدة.

                                                 

ٕكف يؼتضل أن  :ففذا ٓ يؿؽـ أجراؤه طؾك ضاهره  ژمب      ژ قال الرازي: أما ققلف: ( 55)

]صف:   ژڤ ڤ   ڦ ژ  يؽقن هلل تعالك أطقـ كثقرة. وهذا يـاقض ضاهر ققلف تعالك:

 .(444/ 8) «تػسقر الرازي»[ 39

 .(243/ 1) «ةالصقاطؼ الؿرسؾ»( 56)
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2  ٕٙ(57)اهلل تِز (58)ٗاألبعاض عّ األعطاء ٗاجل٘ازح ٗاألجزاء. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ْدَراِك , ژڤ ڤ   ڦ ژ   : َكَؿا َقاَل:قال الؼرصبل  (57) ـِ اإْلِ ُف ِطَباَرٌة َط َوَذلَِؽ ُكؾُّ

َٓ َربَّ َغقَْرُه.  ـِ اْلَحَقاسِّ َوالتَّْشبِقِف َوالتَّْؽقِقِػ,  ٌه َط َحاَصِة, َوُهَق ُسْبَحاَكُف ُمـَزَّ تػسقر »َواإْلِ

 .(34/ 9) «الؼرصبل

ٕكف ثبت بالدٓئؾ  :ففذا ٓ يؿؽـ أجراؤه طؾك ضاهره ژمب ژ ا ققلف: قال الرازي: أم

تػسقر »الؼطعقة العؼؾقة كقكف تعالك مـزهًا طـ إطضاء والجقارح وإجزاء وإبعاض 

 .(444/ 8) «الرازي

 .بؼ الرد طؾقفا( س58)
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 اهدهٚى ًّ اهلتاب ٗاهشِٞ: -ا أّٗه
 اهلتاب: (1)

 ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈژتعالك: وقال اهلل سبحاكف 

 .[75]ص:  ژ ائ ائ ى              ى ې

 ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ  ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ژ: وقال  

 [.64]الؿائدة:   ژ ۈئ      ۆئ ۆئ

    ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ      ۈئ ۆئ ۆئ ژ: وقال 

 .[89, 88]الؿممـقن:  ژ  خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی         ی

]يس:  ژ  ی ی  ىئ ىئ   ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ژ: وقال 

83]. 

 .[1]الؿؾؽ: ژ ڀ   پ پ        پ پ      ٻ ٻ    ٻ ٻ ٱ ژ: وقال 

]الحديد:  ژ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ  ۆئ ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ ژ: وقال 

29]. 

]آل طؿران:  ژ ک  ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ژ: وقال 

73]. 

 اهٚد (3)
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 ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ  ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ژ: وقال 

    ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئ    ىئ ېئ                 ېئ ېئ ۈئۈئ      ۆئ ۆئ

 مج حج ىثيث مث جث يت  متىت خت حت جت يب       ىب خبمب حب     جب يئ

 .[64]الؿائدة:   ژ  جخ مح جح

 ڀ ڀ  ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ ژ: وقال 

]الػتح:  ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ

14]. 

 گ ک ک ک ک ڑ    ڑ ژ ژ       ڈ     ڈ ڎ ژ: وقال 

 .[26]آل طؿران:  ژ ڻ ڻ  ڻ        ں ں      ڱ ڱڱ    ڱ ڳڳ ڳ  ڳ گ گ گ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ى ې ېژ: وقال 

 .[67]الزمر:  ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ  ۇئ

 :ملسو هيلع هللا ىلصسِٞ زس٘ي اهلل  (2)
 

ِ
إِنَّ اهللَ َقاَل لِل: َأْكِػْؼ ُأْكِػْؼ »ملسو هيلع هللا ىلص: طـ َأُبل ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

 «.َطَؾْقَؽ 
 

ِ
اءُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َيِغقُضَفا َسحَّ  َمْْلَى 

ِ
ـُ اهلل ْقَؾ َوالـََّفاَر،  َيِؿق الؾَّ

ُف َلْؿ َيِغْض َما فِل َيِؿقـِفِ  َْرَض، َفنِكَّ ْٕ َؿاَء َوا .                         «َأَرَأْيُتْؿ َما َأْكَػَؼ ُمْذ َخَؾَؼ السَّ

ُْخَرى اْلَؼْبَض، َيْرَفُع َوَيْخِػُض »َقاَل:  ْٕ  .(59)«َوَطْرُشُف َطَؾك اْلَؿاِء َوبَِقِدِه ا

                                                 

 .( وهذا لػظف993(, ومسؾؿ )7419البخاري )( 59)
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 ِـْ َأب  وَط
ِّ

ـِ الـَّبِل ْقِؾ لَِقُتقَب  إِنَّ اهللَ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصل ُمقَسك, َط َيْبُسُط َيَدُه بِالؾَّ

ـْ  ْؿُس ِم ْقِؾ، َحتَّك َتْطُؾَع الشَّ ُمِسلُء الـََّفاِر، َوَيْبُسُط َيَدُه بِالـََّفاِر لِقَُتقَب ُمِسلُء الؾَّ

 .(64)«َمْغرِبَِفا

ّٚ  بعض أق٘اي اهعوٌاء هٚٔا: - اثاُ
 ـُ بِِف َكَؿا  (62)َوَهَذا َحِديٌث  :(61) اهرتًرٜ قاي

ُة, ُكْممِ قد َرَوْتُف إَِئؿَّ

, َوَمالُِؽ  ِة: الثَّْقِريُّ ؿَّ
ـَ إَئِ

َؿ, َهَؽَذا َقاَل َغْقُر َواِحٍد مِ َر َأْو ُيَتَقهَّ ـْ َغْقِر َأْن ُيَػسَّ
َجاَء مِ

ـُ اْلُؿَباَرِك أَ  ـُ ُطَقْقـََة, َواْب ـُ َأَكٍس, َواْب َٓ ُيَؼاُل ْب ـُ بَِفا َو كَُّف ُتْرَوى َهِذِه إَْشَقاُء َوُيْمَم

 َكْقَػ.

  َٞباُب ِذْكِر إِْثَباِت اْلَقِد لِْؾَخالِِؼ اْلَباِرِئ َجؾَّ َوَطاَل  :(63)قاي ابّ خزمي

بَِقَدْيِف  َأكَُّف َخَؾَؼ آَدَم َواْلَبَقاُن: َأنَّ اهلَل َتَعاَلك َلُف َيَداِن, َكَؿا َأْطَؾَؿـَا فِل ُمْحَؽِؿ َتـِْزيؾِِف 

ْبؾِقَس:  َقاَل  [ َوَقاَل َجؾَّ َوَطاَل 75]ص:   ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژإِلِ

ـَ َقاُلقا:  َبُفْؿ فِل َمَؼاَلتِِفْؿ, 64]الؿائدة:   ژ ې ې ې ژَتْؽِذيًبا لِْؾَقُفقِد ِحق [, َفَؽذَّ

َْرَض َجِؿقًعا  [ َأْطَؾَؿـَا64]الؿائدة:  ژ ۈئ      ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژَوَقاَل:  ْٕ َأنَّ ا

َؿاَواُت َمْطِقيَّاٌت بَِقِؿقـِِف, وَ  ]الػتح:  ژ ڀ پ پ پ ژَقْبَضُتُف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة, َوالسَّ

[ 83]يس:  ژ  ی ی  ىئ ىئ   ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ژ[, َوَقاَل: 14

                                                 

 .(2759مسؾؿ )( 64)

 .(232/ 4ط التلصقؾ ) «ســ الرتمذي»( 61)

ـُ اهلل مألى ... »ديث ( ح62)  .«َيِؿق

 .(118/ 1ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد»( 63)
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]آل طؿران:  ژ ڻ  ڻ        ں ں      ڱ ڱڱ    ڱ ڳڳ ڳ  ڳ گ گ گ ژَوَقاَل: 

 .[71]يس:  ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ[, َوَقاَل: 26

ٌِنْي ًبازكٞ ال مشاي هٚٔا: - اثاهّج َٙ ََٙدٜ زبٛ   ِكِوَتا 
1  :كوتا ٙدٜ زبٛ ميني 

 ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ :قال اهلل 

 .[67]الزمر:  ژ ۆئ

 
ِ
ـِ َطْؿٍرو َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  ْب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل  »ملسو هيلع هللا ىلص: وَط

ِ
ـَ ِطـَْد اهلل إِنَّ اْلُؿْؼِسطِق

ـِ طَ  ْحَؿ ـِ الرَّ ـْ َيِؿق ـْ ُكقٍر، َط ـَ َيْعِدُلقَن فِل َؾك َمـَابَِر ِم ، الَِّذي ـٌ ، َوكِْؾَتا َيَدْيِف َيِؿق

 .(64)«ُحْؽِؿِفْؿ َوَأْهِؾقِفْؿ َوَما َوُلقا

 ـُ اهلل مْلى »مرفقطًا:  وطـ أبل هريرة  .(65)«.. .َيِؿق

 (66)«.. ... ويطقي السؿاء بَقِؿقـف.»مرفقطًا:  وطـف. 

 مـ تصدق بعدل تؿرة مـ كسو صقو، وٓ »مرفقطًا:  وطـف كذلؽ

 .(67)«.. .يصعد إلك اهلل إٓ الطقو؛ فننَّ اهلل يتؼبؾفا بَقِؿقـف

  

                                                 

 .(1827رواه مسؾؿ )( 64)

 (.993(, ومسؾؿ )7419( رواه البخاري )65)

 .(2787(, ومسؾؿ )6519رواه البخاري )( 66)

 .«هلُل بَِقِؿقـِفِ َأَخَذَها ا» :(1414( وهذا لػظف, ولػظ مسؾؿ )7434رواه البخاري )( 67)
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  ِٞشَؿاَل فِقِفَؿا َجؾَّ َربُّـَا  :(68)قاي ابّ خزمي َٓ  , ـٌ َوكِْؾَتا َيَدْي َربِّـَا َيِؿق

ـْ َطاَلَماِت  َوَطزَّ َأْن َيُؽقَن َلُف َيَساٌر: إِذْ 
ـِ َيَساًرا إِكََّؿا َيُؽقُن مِ َكْقُن إِْحَدى اْلَقَدْي

ـْ ِشْبِف َخْؾِؼفِ  , َجؾَّ َربُّـَا َوَطزَّ َط ـَ  .اْلَؿْخُؾققِق

2 ثبات صفٞ اهظٌاي هلل مل ٙصح دهٚى إل: 
 

ِ
ـُ ُطَؿَر, َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  ْب

ِ
َؿاَواِت السَّ  َيْطِقي اهللُ »ملسو هيلع هللا ىلص: طـ  َطْبُد اهلل

ـَ  ـَ اْلَجبَّاُروَن؟ َأْي َـّ ِبَقِدِه اْلُقْؿـَك، ُثؿَّ َيُؼقُل: َأَكا اْلَؿِؾُؽ، َأْي َيْقَم اْلِؼَقاَمِة، ُثؿَّ َيْلُخُذُه

ـَ  ـَ اْلَجبَّاُروَن؟ َأْي ـَ بِِشَؿالِِف، ُثؿَّ َيُؼقُل: َأَكا اْلَؿِؾُؽ َأْي ََرِضق ْٕ اْلُؿَتَؽبُِّروَن. ُثؿَّ َيْطِقي ا

   .(69)«ُؿَتَؽبُِّروَن؟الْ 

                                                 

 (197/ 1ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد»( 68)

 ( وفقف طدة طؾؾ:2788رواه مسؾؿ )( 69)

 .وهق ضعقػ ,طؿر بـ حؿزة -1

بدون ذكر  ,( وغقره مـ صريؼ كافع طـ ابـ طؿر7412الحديث طـد البخاري ) -2

بدون  ,( وغقره مـ صريؼ طبقد اهلل بـ مؼسؿ طـ ابـ طؿر2788الشؿال, وطـد مسؾؿ )

 .لشؿال كذلؽذكر ا

 ضعقػة, واهلل أطؾؿ. «بشؿالف»فعؾقف لػظ  -

: وذكر الشؿال فقف تػرد بف طؿر بـ حؿزة طـ سالؿ. وقد روى هذا قال البقفؼل 

الحديث كافع وطبقد الّؾف بـ مؼسؿ, طـ ابـ طؿر, لؿ يذكرا فقف الشؿال. ورواه أبق هريرة 

وروي ذكر الشؿال يف فؾؿ يذكر فقف أحد مـفؿ الشؿال.  ,ملسو هيلع هللا ىلصوغقره طـ الـبل  

تػرد بلحدهؿا جعػر بـ الزبقر,  ,حديث آخر يف غقر هذه الؼصة, إٓ أكف ضعقػ بؿرة

أكف ملسو هيلع هللا ىلص وبأخر يزيد الرقاشل, وهؿا مرتوكان. وكقػ يصح ذلؽ؟ وصحقح طـ الـبل 

 .(473لؾبقفؼل ت طؿقرة )ص:  «إسؿاء والصػات» ا.سؿك كؾتل يديف يؿقـً 

: وَهذا الَؽالم ُيروى بَِغقر َهذا اإِلسـاد, -« بشؿالف»ػظة بعد ذكر ل - قال العؼقؾل 

 .(131/ 4أخرى )-لؾعؼقؾل ط «الضعػاء الؽبقر»بنِسـاد َأصَؾح مِـ َهذا. 
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ِّ

ـِ الـَّبِل ْرَداِء, َط ـَ َخَؾَؼُف، َفَضَرَب » َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص وطـ َأبِل الدَّ َخَؾَؼ اهللُ آَدَم ِحق

، َوَضَرَب َكتَِػُف اْلُقْسَرى، َفَلْخَرَج  رُّ ُفُؿ الذَّ ًة َبْقَضاَء، َكَلكَّ يَّ َكتَِػُف اْلُقْؿـَك، َفَلْخَرَج ُذرِّ

ًة َسْقَداءَ  يَّ َٓ ُأَبالِل َوَقاَل:  ُذرِّ ل َيِؿقـِِف: إَِلك اْلَجـَِّة، َو
ُفُؿ اْلُحَؿُؿ، َفَؼاَل لِؾَِّذي فِ َكَلكَّ

َٓ ُأَبالِل ِف اْلُقْسَرى: إَِلك الـَّاِر َو ل َكػِّ
 .(74)«لِؾَِّذي فِ

 بعض طبٕ املداهفني إلثبات صفٞ اهٚد: - ّازابّع
1  ٌٞ(71)اهٚد مبعين اهِع: 

 َٞؾُة: َأنَّ َمْعـَك َقْقلِِف:  :(72)  قاي ابّ خزمي َوَزَطَؿِت اْلَجْفِؿقَُّة اْلُؿَعطِّ

لِقُؾ  :[ َأْي 64]الؿائدة:   ژ ۇئ ۇئ وئژ َٓ َتْلِويٌؾ, َوالدَّ كِْعَؿَتاُه, َوَهَذا َتْبِديٌؾ, 

َّٓ اْلَخالُِؼ  َٓ ُيْحِصقَفا إِ  َكثِقَرٌة, 
ِ
اْلَباِرُئ, َقاَل اهلل  َطَؾك َكْؼِص َدْطَقاُهْؿ َهِذِه َأنَّ كَِعَؿ اهلل

  :
ِ
ْبؾِقَس َطَؾْقِف َلْعـَُة اهلل ]ص:  ژې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈژإِلِ

ـْ َزَطَؿ َأكَُّف َخَؾَؼ آَدَم بِـِْعَؿتِِف َكاَن 75 [, َفَلْطَؾَؿـَا َجؾَّ َوَطاَل َأكَُّف َخَؾَؼ آَدَم بَِقَدْيِف, َفَؿ

, َوَقاَل اهللُ 
ِ
ًٓ لَِؽاَلِم اهلل  وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ:  ُمَبدِّ

َٓ  ژ ۆئۆئ ۇئ  ۇئ َْرَض َجِؿقًعا  ْٕ يَؿاِن َأنَّ ا , َأَفاَل َيْعِؼُؾ َأْهُؾ اإْلِ

َؿَقاِت َمْطِقيَّاٌت بِالـِّْعَؿِة  َٓ َأنَّ السَّ َتُؽقُن َقْبَضَة إِْحَدى كِْعَؿَتْقِف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة, َو

ـَ اْلُؿمْ 
َٓ َيْعِؼُؾ َذُوو اْلِحَجا مِ ُْخَرى َأ ْٕ ِطقَفا اْلَجْفِؿقَُّة ا تِل َيدَّ ْطَقى الَّ ـَ َأنَّ َهِذِه الدَّ مِـِق

ـَ اْلَجْفؾِ 
َْرُض َجِؿقًعا َقْبَضُة َربِّـَا َجؾَّ َوَطاَل,  :َجْفٌؾ, َأْو َتَجاُهٌؾ َشرٌّ مِ ْٕ َبِؾ ا

 
َ

َؿَقاُت َمْطِقيَّاٌت بَِقِؿقـِِف َوِهل ُْخَرى, َواْفَفْؿ َفنِْحَدى َيَدْيِف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة, َوالسَّ ْٕ : اْلَقُد ا

                                                 

( وغقره, ويف 27488, برقؿ 481/ 45ط الرسالة ) «مسـد أحؿد» سـده ضعقػ:( 74)

 حؿؾ التػرد.وقد تػرد بف وٓ يت ,وهق متؽؾؿ فقف ,سـده سؾقؿان بـ طتبة بـ ثقر

 .(146, 6/145) «تػسقر الرازي»(  71)

 .[194( ]ص:193/ 1ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد»(  72)
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لَ  َٓ ُمَتَلوِّ  ,
ِ
َلٌة لِؽَِتاِب اهلل ـْ َأنَّ اْلَجْفِؿقََّة ُمَبدِّ َغِة َتْػَفْؿ َوَتْسَتْقِؼ ـْ ِجَفِة الؾُّ

ٌة َما َأُققُل مِ

َطِت اْلَجْفِؿقَُّة ژۇئ ۇئ وئ ژَقْقَلُف,  , َلْق َكاَن َمْعـَك اْلَقِد الـِّْعَؿَة َكَؿا ادَّ

ـْ َأْن ُتْحَصك, َوُمَحاٌل َلُؼِرئَ 
 َأْكَثُر مِ

ِ
َنَّ كَِعَؿ اهلل

ِ
ْت: َبْؾ َيَداُه َمْبُسقَصٌة, َأْو ُمـَْبِسَطٌة, ٕ

َٓ َأْكَثرَ  ـِ  ا َقاَل اهلُل , َأْن َتُؽقَن كِْعَؿٌة كِْعَؿَتْق ]الؿائدة:  ژ ۇئ ۇئ وئ ژ: َفَؾؿَّ

َٓ َأْكَثَر مِـُْفَؿا, َوَأْطَؾَؿ َأكَُّفَؿا َكاَن اْلِعْؾُؿ ُمِحقًطا َأكَُّف َثبََّت لِـَ  .[64 ـِ  ْػِسِف َيَدْي

َيِة َلْقَس  ْٔ ٌة َأْيًضا َطَؾك َأنَّ ِذْكَر اْلَقِد فِل َهِذِه ا َيُة َدالَّ ْٔ َمْبُسقَصَتاِن ُيـِْػُؼ َكْقَػ َيَشاُء َوا

  ژ ې ې ې ې ۉ ژاَل: َمْعـَاُه الـِّْعَؿَة, َحَؽك اهلُل َجؾَّ َوَطاَل َقْقَل اْلَقُفقِد, َفؼَ 

ا َطَؾْقِفْؿ:  َفَؼاَل اهلُل  .[64]الؿائدة:  َوَقاَل:  .[64الؿائدة: ] ژ ائ ى ژَردًّ

: َأنَّ اهلَل َلْؿ ُيِرْد  .[64]الؿائدة:   ژۇئ ۇئ وئ ژ ـٍ ـٍ َيْعَؾُؿ ُكؾُّ ُمْممِ َوبَِقِؼق

َٓ  :َأْي  .[64]الؿائدة:  ژ ائ ى ژبَِؼْقلِِف:  َٓ اْلَقُفقُد َأنَّ كَِعَؿ ُغؾَّْت كَِعَؿُفْؿ,  , َو

َبُفْؿ فِل َقْقلِِفؿْ   َمْغُؾقَلٌة, َوإِكََّؿا َردَّ اهلُل َطَؾْقِفْؿ َمَؼاَلَتُفْؿ, َوَكذَّ
ِ
  ژ ې ې ې ژ :اهلل

ـَ َأنَّ َيَدْيِف َمْبُسقَصَتاِن, ُيـِْػُؼ َكْقَػ َيَشاءُ  .[64]الؿائدة:   .َوَأْطَؾَؿ اْلُؿْممِـِق

 التعبقر بالقد طـ الـعؿة واإلحسان, إكؿا يثبت  :(73) ٚٞتٌٚ ابّ قاي

ذلؽ بؼريـة, ولفذا يؼقلقن: لػالن طـدي يد. فقراد بذلؽ ما يصؾ مـ  الـعؿة 

 .«طـدي»واإلحسان بقاسطة القد, وإكؿا ففؿ ذلؽ بنضافة القد إلك ققلف 

 

 

 

                                                 

( 1/264,261,263) «بقان تؾبقس الجفؿقة يف تلسقس بدطفؿ الؽالمقة» (73)

 .)بتصرف(
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2  (74)اهق٘ٝ مبعين اهٚد: 

 َٞخَؾَؼ »ْلَجْفِؿقَِّة: َأنَّ َمْعـَك َقْقلِِف: َوَزَطَؿ َبْعُض ا :(75) قاي ابّ خزمي

ـَ التَّْبِديِؾ َأْيًضا, َوُهَق  :َأْي  «اهللُ آَدَم بَِقَدْيفِ 
ُة, َوَهَذا مِ  اْلُؼقَّ

َ
تِِف, َفَزَطَؿ َأنَّ اْلَقَد ِهل بُِؼقَّ

َْيُد بُِؾَغِة اْلعَ  ْٕ ك ا ُة إِكََّؿا ُتَسؿَّ َأكَُّف  َرِب, َقْد َأْطَؾَؿـَا اهلُل َجْفٌؾ بُِؾَغِة اْلَعَرِب, َواْلُؼقَّ

َْيِد, إِْذ َلْق َكاَن اهلُل َخَؾَؼ آَدَم بَِلْيٍد َكَخْؾِؼفِ  ْٕ َؿاَء بَِلْيٍد, َواْلَقُد َواْلَقَداِن َغْقُر ا  َخَؾَؼ السَّ

ْبؾِ  َؿاَء, ُدوَن َأْن َيُؽقَن اهلُل َخصَّ َخْؾَؼ آَدَم بَِقَدْيِف َلَؿا َقاَل إِلِ  ۅ ۋ ۋ ژقَس: السَّ

َٓ َرْيَب: َأنَّ اهلَل 75]ص:   ژ ې ۉ ۉ ۅ َٓ َشؽَّ َو َقْد َخَؾَؼ إِْبؾِقَس  [ َو

تِِف, َفَؿا َمْعـَك َقْقلِِف:   َأْيًضا بُِؼقَّ
ِ
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈژَطَؾْقِف َلْعـَُة اهلل

َؾِة, َواْلَبُعقُض َوالـَّْؿُؾ 75]ص:   ژې ِء اْلُؿَعطِّ َٓ َوُكؾُّ َمْخُؾقٍق َفاهلُل [, ِطـَْد َهُم

ةٍ   .َخَؾَؼُفْؿ ِطـَْدُه بَِلْيٍد َوُققَّ

 ٌٞٚٚالتعبقر بالقد طـ الؼدرة, إكؿا يثبت ذلؽ بؼريـة,  :(76)  قاي ابّ ت

قريـة تدل طؾك أن الؿراد بالقد  «طؾل»وهق أن يؼقل: لػالن طؾل يد. فؼقلف: 

 .الؼدرة

 

 

 

 

                                                 

 .(146, 6/145) «تػسقر الرازي»( 74)

 .[194( ]ص:193/ 1ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد»( 75)

 (.263, 261, 264/ 1) «الجفؿقة يف تلسقس بدطفؿ الؽالمقةبقان تؾبقس »( 76)
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 :ِٞاهدهٚى ًّ اهش 
 َُرْيَرَة فعـ أَبل ه  

ِ
َق َأَحٌد بَِصَدَقٍة »ملسو هيلع هللا ىلص: قال: َقاَل َرُسقُل اهلل َما َتَصدَّ

ـُ بَِقِؿقـِِف، َوإِْن َكاَكْت َتْؿَرًة،  ْحَؿ َّٓ َأَخَذَها الرَّ َّٓ الطَّقَِّو، إِ َٓ َيْؼَبُؾ اهللُ إِ ـْ َصقٍِّو، َو ِم

ـَ الْ  َفَتْرُبق ـِ َحتَّك َتُؽقَن َأْطَظَؿ ِم ْحَؿ ُه َأْو فِل َكػِّ الرَّ َجَبِؾ، َكَؿا ُيَربِّل َأَحُدُكْؿ َفُؾقَّ

 .(77)«َفِصقَؾفُ 

 

 

 

                                                 

ورواه  ( وغقره مـ صريؼ سعقد بـ يسار طـ أبل هريرة بف,1414رواه مسؾؿ )( 77)

( وغقرهؿا مـ صريؼ أبل صالح طـ أبل 1414(, ومسؾؿ )1414,7434البخاري )

 «الؿسـد»(, وأحؿد يف 662ورواه الرتمذي ) ,«كػ الرحؿـ»هريرة بدون ذكر 

ا مقققفً  - (, وغقرهؿا مـ صرق طـ الؼاسؿ بـ محؿد طـ أبل هريرة7634,9245)

  «.كػ الرحؿـ»بدون ذكر  - طؾك الراجح

(,مـ صريؼ أبل سؾؿة طـ أبل هريرة بدوهنا, ويف 14979) «الؿسـد»ورواه أحؿد يف 

 .السـد بعض الؽالم

وهنا, قال ( مـ صريؼ حػص بـ طاصؿ طـ أبل هريرة بد1/148ورواه ابـ خزيؿة )

 .( لؿ يتابع طؾقف2184قطـل )العؾؾ  الدار

أحد  ك, سـدها صحقح, وأخرجفا مسؾؿ, ولؿ أقػ طؾ«كػ الرحؿـ»زيادة  الخالصة:

 فا, واهلل أطؾؿ.مـ أهؾ العؾؿ أطؾَّ 

 اِهَلفُّ (4)
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 اهدهٚى ًّ اهشِٞ: - اأّٗه
 

ِ
ـِ اْلَعاِص, قال: َسِؿَعت َرُسقَل اهلل ـَ َطْؿِرو ْب  ْب

ِ
, َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصطـ َطْبَد اهلل

ـْ َأَصابِِع الرَّ » ـِ ِم ـَ إِْصَبَعْق َفا َبْق ُفُف إِنَّ ُقُؾقَب َبـِل آَدَم ُكؾَّ ، َكَؼْؾٍو َواِحٍد، ُيَصرِّ ـِ ْحَؿ

 « َحْقُث َيَشاءُ 
ِ
ْف ُقُؾقَبـَا َطَؾك »ملسو هيلع هللا ىلص: ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهلل َف اْلُؼُؾقِب َصرِّ الؾُفؿَّ ُمَصرِّ

 .(78)«َصاَطتَِؽ 

 
َّ

ـَ َسْؿَعاَن اْلؽاَِلبِل اَس ْب   وطـ الـَّقَّ
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص قال: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـْ َقؾْ »َيُؼقُل:  ، إِْن َشاَء َأْن َما ِم ـَ ـْ َأَصاِبِع َربِّ اْلَعاَلِؿق ـِ ِم ـَ ُأْصُبَعْق َّٓ َوُهَق َبْق ٍو إِ

َو اْلُؼُؾقِب َثبِّْت »َوَكاَن َيُؼقُل:  ،«َأَقاَمُف، َوإِن َشاَء َأْن ُيِزيَغُف َأَزاَهفُ  ُيِؼقَؿفُ  َيا ُمَؼؾِّ

ْحؿَ   .(79)«ـِ َيْخِػُضُف َوَيْرَفُعفُ ُقُؾقَبـَا َطَؾك ِديـَِؽ، َواْلِؿقَزاُن بَِقِد الرَّ

 ـْ ُسْػَقاَن, وقال البخاري ـَ َسِعقٍد, َط ٌد, َسِؿَع َيْحَقك ْب َثـَا ُمَسدَّ : َحدَّ

: َأنَّ َيُفقِديًّا َجاَء 
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ َطبِقَدَة, َط ـْ إِْبَراِهقَؿ, َط َثـِل َمـُْصقٌر, َوُسَؾْقَؿاُن, َط َحدَّ

 
ِّ

ـَ , فَ ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك الـَّبِل َؿَقاِت َطَؾك إِْصَبٍع, َوإََرِضق ُد, إِنَّ اهلَل ُيْؿِسُؽ السَّ َؼاَل: َيا ُمَحؿَّ

َجَر َطَؾك إِْصَبٍع, َوالَخالَئَِؼ َطَؾك إِْصَبٍع, ُثؿَّ  َطَؾك إِْصَبٍع, َوالِجَباَل َطَؾك إِْصَبٍع, َوالشَّ

 »َيُؼقُل: َأَكا الَؿؾُِؽ. 
ِ
 ٱ ژ, ُثؿَّ َقَرَأ: «َبَدْت َكَقاِجُذهُ َحتَّك ملسو هيلع هللا ىلص َفَضِحَؽ َرُسقُل اهلل

 .[91]إكعام:  ژ ٻ ٻ ٻ ٻ

                                                 

 .(2654( مسؾؿ )78)

 (, وغقرهؿا.199(, وابـ ماجف )17634أخرجف أحؿد ) سـده صحقح:( 79)

 األصابع (5)
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ـُ َسِعقٍد: ـْ إِْبَراِهقَؿ,  َقاَل َيْحَقك ْب ـْ َمـُْصقٍر, َط ـُ ِطَقاٍض, َط َوَزاَد فِقِف ُفَضْقُؾ ْب

 
ِ
 َفَضِحَؽ َرُسقُل اهلل

ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ َطبِقَدَة, َط ًبا َوَتْصِديًؼا َلفُ ملسو هيلع هللا ىلص َط  .(84)َتَعجُّ

ّٚ  بعض أق٘اي أٓى اهعوٍ: - اثاُ
 ٞـُ َكُؼقُل: إِنَّ َهَذا اْلَحِديَث َصِحقٌح  :(81) قاي ابّ قتٚب , َوإِنَّ (82)َكْح

َكَُّف 
ِ

َٓ ُيْشبُِف اْلَحِديَث, ٕ ْصَبِع  َيا »َقاَل فِل ُدَطائِِف:  الَِّذي َذَهُبقا إَِلْقِف فِل َتْلِويِؾ اإْلِ

 .«ْت َقْؾبِل َطَؾك ِديـَِؽ ُمَؼؾَِّو اْلُؼُؾقِب، َثبِّ 

 َتَعاَلك, َفُفَق َمْحُػقٌظ بَِتْقـَِؽ 
ِ
ـْ كَِعِؿ اهلل

ـِ مِ ـَ كِْعَؿَتْق َفنِْن َكاَن اْلَؼْؾُب ِطـَْدُهْؿ َبْق

ٍء َدَطا بِالتَّْثبِقِت؟
ْ

, َفأِلَيِّ َشل ـِ   .الـِّْعَؿَتْق

َٓ َيَخاَف إَِذا َكاَن اْلَؼْؾُب   .َوَكاَن َيـَْبِغل َأْن  ـِ  َمْحُروًسا بِـِْعَؿَتْق

 َفنِْن َقاَل َلـَا: َما اإلصبع طـْدك َهُفـَا؟

َٓ يجقز  َْرَض َطَؾك ُأْصُبٍع, َو ْٕ َخِر َيْحِؿُؾ ا ْٔ ُقْؾـَا: ُهَق مِْثُؾ َقْقلِِف فِل اْلَحِديِث ا

 كِْعَؿًة. -َهُفـَا-َأن تؽقن اإلصبع 

 وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ى ې ې ژَوَكَؼْقلِِف َتَعاَلك: 

 َوَلْؿ َيُجْز َذلَِؽ. .[67]الزمر:  ژ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ

َٓ َكُؼقُل  َٓ َقْبَضٌة َكَؼَبَضاتِـَا :َو َٓ َيٌد َكَلْيِديـَا, َو َنَّ ُكؾَّ  :ُأْصُبٌع َكَلَصابِِعـَا, َو
ِ

ٕ

ٍء مِـُْف 
ْ

 ا.ا مـَّ َٓ يشبف َشْقئً َشل

                                                 

  .(2786لػظف, ومسؾؿ )(, وهذا 7414( البخاري )84)

 .(343, 342)ص:  «تلويؾ مختؾػ الحديث»( 81)

 السابؼ. ( حديث الـقاس 82)
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 ِٞف  :(83)  قاي ابّ خزمي ََصابِِع لِؾَّ ْٕ ـْ َباُب إِْثَباِت ا   مِ
ِّ

ملسو هيلع هللا ىلص ُسـَِّة الـَّبِل

ـْ َغْقِرِه, َٓ ِحَؽاَيًة َط  ....قِقاًل َلُف 

 ـْ ِصَػاِت  :(84) اهبػٜ٘ قاي
َواإِلْصَبُع اْلَؿْذُكقَرُة فِل اْلَحِديِث ِصَػٌة مِ

 
ِ
 اهلل

ِ
ـْ َهَذا اْلَؼبِقِؾ فِل ِصَػاِت اهلل

ـَُّة مِ  , َوَكَذلَِؽ ُكؾُّ َما َجاَء بِِف اْلؽَِتاُب َأِو السُّ

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(187/ 1ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد» (83)

 .(168/ 1لؾبغقي ) «شرح السـة»( 84)
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 اهدهٚى ًّ اهشِٞ: - اأّٗه
 ـِ َمالٍِؽ ـْ َأَكِس ْب  فَع

ُّ
ـْ »ملسو هيلع هللا ىلص: : َقاَل الـَّبِل َٓ َتَزاُل َجَفـَُّؿ َتُؼقُل: َهْؾ ِم

تَِؽ، َوُيْزَوى َبْعُضَفا  قَفا َقَدَمُف، َفَتُؼقُل: َقْط َقْط َوِطزَّ
ِة فِ َمِزيٍد، َحتَّك َيَضَع َربُّ الِعزَّ

 .(85)«ك َبْعضٍ إِلَ 

 
ِّ

ـِ الـَّبِل ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة, َط اْخَتَصَؿِت الَجـَُّة َوالـَّاُر إَِلك َرّبِفَؿا، », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصوَط

َّٓ ُضَعَػاُء الـَّاِس َوَسَؼُطُفْؿ، َوَقاَلِت الـَّاُر:  ، َما َلَفا َٓ َيْدُخُؾَفا إِ َفَؼاَلِت الَجـَُّة: َيا َربِّ

، َفَؼاَل اهللُ َتَعاَلك لِْؾَجـَِّة: َأْكِت َرْحَؿتِل، َوَقاَل لِؾـَّاِر: ُأوثِْرُت  -َيْعـِل  - ـَ بِاْلُؿَتَؽبِّرِي

ا الَجـَُّة،  ـُْؽَؿا ِمْؾُمَها، َقاَل: َفَلمَّ ـْ َأَشاُء، َولُِؽؾِّ َواِحَدٍة ِم َأْكِت َطَذابِل، ُأِصقُو بِِؽ َم

ـْ َخْؾِؼِف َأَحًد  ـْ َيَشاُء، َفُقْؾَؼْقَن فِقَفا، َفَتُؼقُل: َفنِنَّ اهللَ َٓ َيْظِؾُؿ ِم ُف ُيـِْشُئ لِؾـَّاِر َم ا، َوإِكَّ

قَفا َقَدَمُف َفَتْؿَتِؾُئ، َوُيَردُّ َبْعُضَفا إَِلك َبْعٍض، 
ـْ َمِزيٍد، َثالًَثا، َحتَّك َيَضَع فِ َهْؾ ِم

 .(86)«َوَتُؼقُل: َقْط َقْط َقطْ 

                                                 

 (.2848(, ومسؾؿ )6661( رواه البخاري )85)

 ؼ إطرج,( وغقرهؿا مـ صري2846( والؾػظ لف, ومسؾؿ )7449( رواه البخاري )86)

( وغقرهؿا مـ صريؼ محؿد بـ سقريـ, 2846(, ومسؾؿ )4849ورواه البخاري )

(, وغقرهؿا مـ صريؼ طبد الرحؿـ 11545(, والـسائل )2557ورواه الرتمذي)

طؿار بـ أبل طؿار, أربعتفؿ صريؼ (, وغقره مـ 2891الحرقل, ورواه الدارمل)

: بؾػظ طـ أبل هريرة )إطرج, وابـ سقريـ, والحرقل, وابـ أبل طؿار( 

 «.قدمف»

( وغقرهؿا مـ صريؼ هؿام بـ 2846( والؾػظ لف, ومسؾؿ )4854ورواه البخاري )

 «.رجؾف» :بؾػظ مـبف طـ أبل هريرة 

= 

 اهسجى اهقدَ، (7، 6)
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 ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   , َقاَل: َقاَل وَط
ُّ

ِت الَجـَُّة َوالـَّاُر، »: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل َتَحاجَّ

 َّٓ ، َوَقاَلِت الَجـَُّة: َما لِل َٓ َيْدُخُؾـِل إِ ـَ ـَ َوالُؿَتَجبِّرِي َفَؼاَلِت الـَّاُر: ُأوثِْرُت بِاْلُؿَتَؽبِّرِي

ـْ ُضَعَػاُء الـَّاِس َوَسَؼُطُفْؿ، َقاَل اهللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلك لِْؾَجـَِّة: َأكْ  ِت َرْحَؿتِل َأْرَحُؿ بِِؽ َم

ـْ ِطَباِدي،  ـْ َأَشاُء ِم ُب ِبِؽ َم َؿا َأْكِت َطَذابِل ُأَطذِّ َـّاِر: إِكَّ ـْ ِطَباِدي، َوَقاَل لِؾ َأَشاُء ِم

ا الـَّاُر: َفالَ َتْؿَتِؾُئ َحتَّك َيَضَع ِرْجَؾُف َفَتُؼقُل: َقطْ   َقْط، َولُِؽؾِّ َواِحَدٍة ِمـُْفَؿا ِمْؾُمَها، َفَلمَّ

ـْ   َفُفـَالَِؽ َتْؿَتِؾُئ َوُيْزَوى  َبْعُضَفا إَِلك َبْعٍض، َوَٓ َيْظِؾُؿ اهللُ  ا ِم  َخْؾِؼِف َأَحًدا، َوَأمَّ

 .(87)«َلَفا َخْؾًؼا ُيـِْشئُ  الَجـَُّة: َفنِنَّ اهللَ 

ّٚ  كالَ أٓى اهعوٍ هٚٔا: - اثاُ
 ِف َباُب ِذْكِر إِْثَباِت ا :(88)  خزميٞ ابّ قاي ْجِؾ لِؾَّ َوإِْن َرَغَؿْت  لرِّ

ـَ َيْؽُػُروَن بِِصَػاِت َخالِِؼـَا  ِذي َؾِة اْلَجْفِؿقَِّة, الَّ تِل َأْثَبَتَفا لِـَْػِسِف فِل  ُأُكقُف اْلُؿَعطِّ الَّ

ْعُض َيْذُكُر َما َيْدُطق بَ  َقاَل اهلُل ملسو هيلع هللا ىلص ُمْحَؽِؿ َتـِْزيؾِِف, َوَطَؾك لَِساِن َكبِقِِّف اْلُؿْصَطَػك 

 :
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

اِر مِ  ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئژاْلُؽػَّ

: [195]إطراف:  ژ خب حب جب ىئيئ مئ  حئ جئ ی یی ی

َٓ َسْؿَع َفُفَق  , َو ـَ َٓ َطْق َٓ َيَد, َو َٓ ِرْجَؾ َلُف, َو ـَ  َفَلْطَؾَؿـَا َربُّـَا َجؾَّ َوَطاَل َأنَّ َم

, َفالْ  َْكَعاِم َبْؾ ُهَق َأَضؾُّ ْٕ ـَ اْلَقُفقِد َوالـََّصاَرى َكا
ـَ ُهْؿ َشرٌّ مِ ِذي َؾُة اْلَجْفِؿقَُّة: الَّ ُؿَعطِّ

َْكَعامِ  ْٕ َؾُة اْلَجْفِؿقَُّة ِطـَْدُهْؿ َكا : َفاْلُؿَعطِّ َْكَعاِم َبْؾ َأَضؾُّ ْٕ َبْؾ ُهْؿ  :َواْلَؿُجقِس: َكا

.  َأَضؾُّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ُرويت بالؿعـل ؟ فاهلل أطؾؿ. «رجؾف»ففؾ يؼال لػظ 

 ( وغقرهؿا واكظر ما قبؾف.2846( والؾػظ لف, ومسؾؿ )4854( رواه البخاري )87)

 .(242/ 1ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد» (88)
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 :اهدهٚى ًّ اهشِٞ - اأّٗه
 ـْ َأبِل َسِعقٍد  , َقافَع

َّ
ـْ »َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص َل: َسِؿْعُت الـَّبِل َيْؽِشُػ َربُّـَا َط

ْكَقا ِرَياًء  ل الدُّ
ـْ َكاَن َيْسُجُد فِ ـٍ َوُمْمِمـٍَة، َفَقْبَؼك ُكؾُّ َم َساِقِف، َفَقْسُجُد َلُف ُكؾُّ ُمْمِم

 .(89)«َوُسْؿَعًة، َفَقْذَهُو لَِقْسُجَد، َفَقُعقُد َضْفُرُه َصَبًؼا َواِحًدا

                                                 

ًٓ ( مختصرً 4919( رواه البخاري )89) فقؽشػ طـ » وفقف, (7439 برقؿ )ا, ورواه مطق

ـِ َأبِل ِهالٍَل,  «ساقف ـْ َسِعقِد ْب ـِ َيِزيَد, َط ـْ َخالِِد ْب كالهؿا مـ صريؼ الؾَّقْث ْبـ َسْعٍد, َط

ـْ َأبِل ـِ َيَساٍر, َط ـْ َطَطاِء ْب ـْ َزْيٍد, َط  .بف َسِعقٍد الُخْدِريِّ  َط

يؽشػ ربـا طـ » :( بؾػظ443) «الؿستخرج»ومـ صريؼ البخاري أخرجف أبق طقاكة يف 

ا بدون ( مختصرً 644) «الشريعة»وكذا مـ صريؼ البخاري أخرجف أجري يف  ,«ساق

ًٓ 7377وكذا ابـ حبان ) ،«الساق»: لػظ  مـ خالد (, غقر أكف ذكر يزيد بـ أبل حبقب بد

فقؼال: هؾ بقـؽؿ وبقـف آية تعرفقكفا؟ فقؼقلقن: الساق، فقؽشػ طـ » :يد بؾػظبـ يز

َفَقُؼقُل: َهْؾ َبْقـَُؽْؿ َوَبْقـَُف »: وكذا مـ صريؼ البخاري أخرجف الدارقطـل يف الرؤية ،«ساق

ـْ َساٍق  اُق ، َفقُْؽَشُػ َط  «.آَيٌة َتْعرُِفقَكَفا؟ َفَقُؼقُلقَن: السَّ

ا مـ صريؼ حػص بـ مقسرة طـ زيد بـ أسؾؿ , مختصرً (4581وأخرجف البخاري )

 «.الساق»بدون 

ًٓ 283وأخرجف مسؾؿ ) :  مـ صريؼ حػص بـ مقسرة طـ زيد بـ أسؾؿ بؾػظ(, مطق

ـْ َساٍق »  «.َفَقُؼقُل: َهْؾ َبْقـَُؽْؿ َوَبْقـَُف آَيٌة َفتَْعرُِفقَكُف بَِفا؟ َفَقُؼقُلقَن: َكَعْؿ، َفقُْؽَشُػ َط

َفَقُؼقُلقَن: ُكـَّا َكْعُبُد اهللَ، َولَْؿ » :( بؾػظ2/421) «التقحقد»ؿة يف كتاب وأخرجف ابـ خزي

ـْ َساٍق  َفَقُؼقُلقَن: » :( بؾػظ634) «السـة»وابـ أبل طاصؿ يف  ,«َكَر اهللَ َقاَل: َفقُْؽَشُػ َط

ـْ َساٍق »: َقاَل  «ُكـَّا َكْعُبُد اهللَ، َوَلْؿ َكَر اهللَ َتَعاَلك. َقاَل: َفَؽقَْػ؟ وأحؿد يف  ،«َفَقْؽِشُػ اهللُ َط

ـْ َساٍق » :( بؾػظ11127)« الؿسـد» كؾفؿ  ،«َفَقُؼقُلقَن: ُكـَّا َكْعبُُد اهللَ َوَلْؿ َكَر اهللَ َفُقْؽَشُػ َط

= 

 ( اهشَّاُق8)
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ّٚ  كالَ أٓى اهعوٍ هٚٔا: - اثاُ
 ٌٞٚٚالقجف السادس أكف مـ أيـ يف ضاهر الؼرآن هلل  :(94)  قاي ابّ ت

والصحابة قد . [42 :]الؼؾؿ ژ حص مس خس حس ژساٌق ولقس معف إٓ ققلف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأخرجف ابـ أبل طاصؿ يف . مـ صريؼ طبد الرحؿـ بـ أبل إسحاق طـ زيد بـ أسؾؿ بف

ذكر  لرحؿـ بـ أبل إسحاق طـ زيد بـ أسؾؿ بدون( مـ صريؼ طبد ا458) «السـة»

 «.الساق»

ـَ اهللِ آَيٌة » :( بؾػظ635) «السـة»ورواه جؿع: ابـ أبل طاصؿ يف  َفَقُؼقُل: َهْؾ َبْقـَُؽْؿ َوَبْق

ـْ َساٍق   «التقحقد»وابـ خزيؿة يف كتاب  ،«َتْعرُِفقَكَفا؟ َفَقُؼقُلقَن: َكَعْؿ. َفَقْؽِشُػ َط

ـْ » :( بؾػظ1/277)  آَيٌة َتْعرُِفقَكَفا، َفـَُؼقُل َكَعْؿ: َفُقْؽَشُػ َط
ـَ اهللِ َفَقُؼقُل: َهْؾ َبْقـَُؽْؿ َوَبْق

فقؼقل: هؾ بقـؽؿ وبقـ اهلل مـ آية تعرفقكفا؟ » :( بؾػظ8736) «الؿستدرك»، «َساٍق 

َفقَُؼقُل:  :( بؾػظ277) «تعظقؿ قدر الصالة» ،«فقؼقلقن: كعؿ الساق، فقؽشػ طـ ساق

ـْ آَيٍة َتْعرُِفقَكَفا؟هَ »  ِم
ـَ اهللِ ـْ َساٍق  «ْؾ َبْقـَُؽْؿ َوَبْق مـ صريؼ  ,َفَقُؼقُلقَن: َكَعْؿ, َفُقْؽَشُػ َط

لعبد اهلل بـ  «السـة»وكذا رواه جؿع: مـ ذلؽ  .هشام بـ سعد طـ زيد بـ أسؾؿ بف

مـ  (449) «مستخرج أبل طقاكة»(, 457ٓبـ أبل طاصؿ ) «السـة»(, و429أحؿد )

وأخرجف أبق «. الساق»ا بدون ذكر مختصرً  صريؼ هشام بـ سعد طـ زيد بـ أسؾؿ بف

ولؾعالمة  لؽـ يف السـد خارجة بـ مصعب وهق مرتوك, :(2293داود الطقالسل )

/ 2) «سؾسؾة إحاديث الصحقحة»راجعف إن شئت , كالم صقب يف هذا إلباين 

125). 

 ذلؽ ٕمقر:و وأكا أختار لػظ البخاري  قؾت )طؿاد(: 

 .اختارها البخاري  -1

 .لؿ أقػ طؾك أحد غؿز فقفا مـ الؿتؼدمقـ -2

 ا, واهلل أطؾؿ.الخالف لقس ققيً  -3

ا مـ (, وذكر كحقً 472,473/ 5) «بقان تؾبقس الجفؿقة يف تلسقس بدطفؿ الؽالمقة»( 94)

 .(252/ 1)« الصقاطؼ الؿرسؾة يف الرد طؾك الجفؿقة والؿعطؾة»  ذلؽ ابـ الؼقؿ 
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هؾ الؿراد بف الؽشػ طـ الشدة أو الؿراد بف أكف يؽشػ , تـازطقا يف تػسقر أية

التابعقن يف ما يذكر مـ آيات الصػات إٓ ولؿ يتـازع الصحابة و, الرب طـ ساقف

 ژ ڎ ڌ  ڌ ژ[ 75 :]ص ژ ې ۉ ۉ ژ :يف هذه أية بخالف ققلف

فقفا الصحابة والتابعقن وذلؽ أكف  فنكف لؿ يتـازع :وكحق ذلؽ .[27 :]الرحؿـ

 ژ حص مس خس حس ژ :ٕكف قال :لقس يف ضاهر الؼرآن أن ذلؽ صػة هلل تعالك

رة , يؽشػ الرب طـ ساقف :وٓ قال ,طـ ساق اهلل :ولؿ يؼؾ وإكؿا ذكر ساقًا مـؽَّ

فة وٓ مضافة والذيـ  ,وهذا الؾػظ بؿجرده ٓ يدل طؾك أهنا ساق اهلل ,غقر معرَّ

وهق  ,جعؾقا ذلؽ مـ صػات اهلل تعالك أثبتقه بالحديث الصحقح الؿػسر لؾؼرآن

 :الذي قال فقف, (91)حديث أبل سعقد الخدري الؿخرج يف الصحقحقـ

إن ضاهر الؼرآن يدل طؾك ذلؽ مـ جفة أكف  :وقد يؼال «رب طـ ساقففقؽشػ ال»

فعؾؿ  ,أخرب أكف يؽشػ طـ ساق ويدطقن إلك السجقد والسجقد ٓ يصؾح إٓ هلل

 .آخر ما قال  كأكف هق الؽاشػ طـ ساقف...............( إل

 

 

 

 

 

 

                                                 

 , واكظر ما قبؾف.Oد بف البخاري دون مسؾؿ ( تػر91)
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 اهدهٚى ًّ اهشِٞ: - اأّٗه
 َثـَا َخالِدُ قال البخاري َثـِل  : َحدَّ َثـَا ُسَؾْقَؿاُن, َقاَل: َحدَّ ـُ َمْخَؾٍد, َحدَّ ْب

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ـِ َيَساٍر, َط ـْ َسِعقِد ْب ٍد, َط ـُ َأبِل ُمَزرِّ  ُمَعاِوَيُة ْب
ِّ

ـِ الـَّبِل ملسو هيلع هللا ىلص , َط

ِحُؿ، َفَلَخَذْت بَِحْؼقِ »َقاَل:  ا َفَرَغ ِمـُْف َقاَمِت الرَّ ، َفَؼاَل  َخَؾَؼ اهللُ الَخْؾَؼ، َفَؾؿَّ ـِ ْحَؿ الرَّ

ـْ  ـَ َأْن َأِصَؾ َم ـَ الَؼطِقَعِة، َقاَل: َأَٓ َتْرَضْق َلُف: َمْف، َقاَلْت: َهَذا َمَؼاُم الَعائِِذ بَِؽ ِم

، َقاَل: َفَذاكِ  ـْ َقَطَعِؽ، َقاَلْت: َبَؾك َيا َربِّ  «.َوَصَؾِؽ، َوَأْقَطَع َم

 ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژْؿ: اْقَرُءوا إِْن ِشْئتُ » َقاَل َأُبق ُهَرْيَرَة:

 .(92)«[22]محؿد:  ژ ڎ ڎ ڌ

                                                 

 «تػسقره»(, والطربي يف 8367وهذا لػظف, وأحؿد ) ,(4834( رواه البخاري )92)

 «.حؼق الرحؿـ»(, ثالثتفؿ بذكر 21/214)

 ثؿ أققل وباهلل التقفقؼ:

  ًا طؾك الـحق التالل:ا كبقرً اختؾػ يف هذا الحديث طؾك معاوية بـ أبل مزرد اختالف 

( وغقره, وطبد اهلل بـ الؿبارك كؿا 2554ؿ بـ إسؿاطقؾ كؿا طـد مسؾؿ )رواه حات .1

( وغقره, ووجف طـ سؾقؿان بـ بالل مـ صريؼ إسؿاطقؾ 5987طـد البخاري )

( وغقره, ثالثتفؿ )حاتؿ, وطبد اهلل, ووجف طـ 7542كؿا طـد البخاري ) ,إويسل

, ولػظف طـد هريرة طـ معاوية بـ أبل مزرد طـ سعقد بـ يسار طـ أبل  سؾقؿان(

ِحُؿ: َهَذا َمَؼاُم » (5987البخاري  ) ـْ َخْؾِؼِف، َقاَلِت الرَّ إِنَّ اهللَ َخَؾَؼ الَخْؾَؼ، َحتَّك إَِذا َفَرَغ ِم

ـْ َقطََعِؽ؟  ـْ َوَصَؾِؽ، َوَأْقطََع َم ـَ َأْن َأِصَؾ َم ـَ الَؼطِقَعِة، َقاَل: َكَعْؿ، َأَما َتْرَضْق الَعائِِذ بَِؽ ِم

، َقاَل: َفُفَق لَِؽ َقا   «َلْت: بََؾك َيا َربِّ
ِ
ڇ ژ َفاْقَرُءوا إِْن ِشْئُتْؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسقُل اهلل

= 

(9ُ٘  ( احَلِق



 

 

 صفات زب اهعاملني                         64

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكحقه طـد  «[22]محؿد:  ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .الباققـ

(, ومحؿد بـ جعػر بـ كثقر 8367) «مسـد أحؿد»ورواه أبق بؽر الحـػل كؿا يف  .2

(, ووجف طـ سؾقؿان بـ بالل مـ صريؼ خالد 21/214) «تػسقره»يف كؿا طـد الطربي 

(, ثالثتفؿ )الحـػل, ومحؿد, ووجف طـ سؾقؿان( 4834بـ مخؾد كؿا طـد البخاري )

, ولػظف طـد البخاري طـ معاوية بـ أبل مزرد طـ سعقد بـ يسار طـ أبل هريرة 

ِحؿُ »( 4834) ا َفَرَغ ِمـُْف َقاَمِت الرَّ ، َفَؼاَل َخَؾَؼ اهللُ الَخْؾَؼ، َفَؾؿَّ ـِ ْحَؿ ، َفَلَخَذْت بَِحْؼِق الرَّ

ـْ َوَصَؾِؽ،  ـَ َأْن َأِصَؾ َم ـَ الَؼطِقَعِة، َقاَل: َأَٓ َتْرَضْق َلُف: َمْف، َقاَلْت: َهَذا َمَؼاُم الَعائِِذ بَِؽ ِم

، َقاَل: َفَذاكِ  ـْ َقطََعِؽ، َقاَلْت: َبَؾك َيا َربِّ ژ اْقَرُءوا إِْن ِشْئتُْؿ: »َقاَل َأُبق ُهَرْيَرَة:  «.َوَأْقَطَع َم

وكحقه  «[22]محؿد:  ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .طـد الباققـ

( وغقره, وسؾقؿان بـ بالل كؿا طـد البخاري 2555ورواه وكقع كؿا طـد مسؾؿ ) .3

(, وأبق بؽر بـ 3152لؾطرباين ) «إوسط»( وغقره, ويزيد بـ الفاد كؿا يف 5989)

أربعتفؿ )وكقع, وسؾقؿان, والحـػل, وابـ الفاد( (, 145الحـػل كؿا طـد الؿحامؾل )

, لػظ وكقع طـد  طـ معاوية بـ أبل مزرد طـ يزيد بـ رومان طـ طروة طـ طائشة 

ـْ َقطََعـِل َقطََعُف اهللُ »مسؾؿ  ـْ َوَصَؾـِل َوَصَؾُف اهللُ، َوَم َؼٌة بِالَْعْرِش َتُؼقُل َم ِحُؿ ُمَعؾَّ ولػظ ، «الرَّ

ـْ َقطََعَفا َقطَْعُتفُ »سؾقؿان طـد البخاري  ـْ َوَصَؾَفا َوَصْؾُتُف، َوَم ِحُؿ ِشْجـٌَة، َفَؿ وكحق  «الرَّ

 .ذلؽ طـد الباققـ

 ( مـ صريؼ طبد اهلل بـ ديـار طـ أبل صالح طـ أبل هريرة 5988ورواه البخاري )

ـْ َوَصَؾِؽ وَ »: بؾػظ  ، َفَؼاَل اهللُ: َم ـِ ْحَؿ ـَ الرَّ ِحَؿ َشْجـٌَة ِم ـْ َقطََعِؽ إِنَّ الرَّ َصْؾُتُف، َوَم

 .(2488) «طؾؾ الدارقطـل»ابـ ديـار اكظر  كوثؿ خالفات طؾ ،«َقَطْعُتفُ 

  ( وغقره, مـ صريؼ محؿد بـ طؿرو طـ أبل 14469) «الؿسـد»ورواه أحؿد يف

ـْ َوَص » :بؾػظ سؾؿة طـ أبل هريرة  ، َفَؼاَل اهللُ: َم ـِ ْحَؿ ـَ الرَّ ِحَؿ َشْجـٌَة ِم َؾِؽ إِنَّ الرَّ

ـْ َقَطَعِؽ َقَطْعُتفُ   .«َوَصْؾُتُف، َوَم

= 
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ّٚ  كالَ أٓى اهعوٍ هٚٔا: - اثاُ
 ٛ(93) حامت قاي ابّ أب:  

ِّ
ـْ َتْػِسقِر َحِديٍث الـبل ملسو هيلع هللا ىلص: وسللُت َأبِل َط

؟» ـِ ْحَؿ َفا آِخَذٌة ِبَحْؼِق الرَّ ، َوإِكَّ ـِ ْحَؿ ـَ الرَّ ِحُؿ ُشْجـٌَة ِم  «.الرَّ

 : ْهريُّ وا ملسو هيلع هللا ىلص َطَؾك رسقِل اهلل َفَؼاَل: َقاَل الزُّ البالُغ, ومِـَّا التَّسؾقُؿ: َقاَل: َأمِرُّ

 
ِ
 طؾك ما جاءْت.ملسو هيلع هللا ىلص حديَث رسقِل اهلل

ـْ َأبِقِف َأكَُّف َقاَل: كاكقا َيْؽَرُهقَن تػسقَر  ـْ ُمْعَتِؿر ْبـ ُسَؾقؿان, َط ثُت َط وُحدِّ

 فؿ.بآرائفؿ, كؿا َيْؽَرُهقَن تػسقَر الؼرآِن برأيملسو هيلع هللا ىلص حديِث رسقِل اهلل 

 َِٞٚجٍ ِبّ َخاِزج ,  :ٗقاي اهَل
َّ

ـَ ُمْسؾِؿ َيُؼقُل: سللُت إوزاطل سؿعُت القلقَد ب

ـْ هذه إحاديِث التل فقفا  ـَ سعٍد: َط ـَ َأَكس, والؾَّقَث ب , ومالَؽ ب وُسْػقاَن الثَّقريَّ

وها كؿا جاءْت بال َكْقٍػ. ؤيُة والؼرآُن؟ َفَؼاَل: َأمِرُّ  الصػُة والرُّ
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  ( وغقره, مـ صريؼ محؿد بـ طبد الجبار )وهق 8975) «الؿسـد»ورواه أحؿد يف

 , واهلل أطؾؿ. ضعقػ( طـ محؿد بـ كعب الؼرضل طـ أبل هريرة 

 .(2118( رقؿ )465,468/ 5ٓبـ أبل حاتؿ ) «طؾؾ الحديث» (93)
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 ِـْ َأبِقف ُث َط َْحَقِص, ُيَحدِّ ْٕ , (94)حديث َأبِل إِْسَحاَق, َقاَل: َسِؿْعُت َأَبا ا

 
ِ
َقاَل: ُقْؾُت:  «َهْؾ َلَؽ َماٌل؟»َوَأَكا َقِشُػ اْلَفْقَئِة, َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َأَتْقُت َرُسقَل اهلل

ـْ َأيِّ اْلَؿاِل؟»َقاَل:   «َكَعؿْ » ـْ ُكؾِّ ا «ِم
قِقِؼ َقاَل: ُقْؾُت: مِ بِِؾ َوالرَّ ـَ اإْلِ

ْلَؿاِل مِ

ًٓ َفْؾُقَر َطَؾْقَؽ »َواْلَخْقِؾ َواْلَغـَِؿ, َفَؼاَل:  َهْؾ ُتـْتُِج إِبُِؾ »ُثؿَّ َقاَل:  «إَِذا آَتاَك اهللُ َما

َقْقِمَؽ ِصَحاًحا آَذاُكَفا، َفَتْعَؿُد إَِلك ُمقَسك َفَتْؼَطُع آَذاَكَفا، َفَتُؼقُل: َهِذِه ُبُحٌر، 

ُمَفا َطَؾْقَؽ، َوَطَؾك َأْهِؾَؽ َوتَ  َفا، َأْو َتُشؼُّ ُجُؾقَدَها، َوَتُؼقُل: َهِذِه ُصُرٌم َوُتَحرِّ  «ُشؼُّ

 َأَحدُّ   َفنِنَّ َما آَتاَك اهللُ »َقاَل: َكَعْؿ َقاَل: 
ِ
، َوُمقَسك اهلل  َأَشدُّ

ِ
 -َلَؽ، َوَساِطُد اهلل

ـْ َسا  َأَشدُّ ِم
ِ
ـْ ُمقَساكَ َوُربََّؿا َقاَل: َساِطُد اهلل  َأَحدُّ ِم

ِ
َقاَل:  «- ِطِدَك، َوُمقَسك اهلل

, َأَرَأْيَت َرُجاًل َكَزْلُت بِِف, َفَؾْؿ ُيْؽِرْمـِل, َوَلْؿ َيْؼِركِل, ُثؿَّ َكَزَل بِل 
ِ
َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

 .(96()95)«اْقرِهِ »َأْجِزيِف بَِؿا َصـََع, َأْم َأْقِريِف ؟ َقاَل: 

                                                 

 )صحابل(. ( مالؽ بـ كضؾة 94)

ًٓ  سـده صحقح:( 95)  ا, وإلقؽ بقان ذلؽ: ومختصرً روي هذا الحديث مطق

  ًٓ ( مـ صريؼ محؿد بـ 15888) «الؿسـد»أحؿد يف  -وهق إصح  - رواه مطق

( مـ صريؼ 65) «الؿستدرك»( مـ صريؼ طػان, والحاكؿ يف 15891جعػر, ورواه )

 روح بـ طبادة وغقرهؿ مـ صريؼ شعبة طـ أبل إسحاق بف,

 - ( وغقرهؿا مـ صريؼ ابـ طققـة947(, والحؿقدي )17228) «مسـده»ؿد يف وراه أح

طـ أبل الزطراء )ابـ أخل أبل إحقص( طـ أبل إحقص بف,  - وهق الصحقح طـف

 ما ذكر أصحفا, ىوثؿ صرق أخر

  ً(, 2446(, والرتمذي )17231, أحؿد )- وهق الؿرجقح -ا ورواه مختصر

(, 4463بلساكقد الثقري الؼقية طـف(, وأبق داود )وغقرهؿا مـ صريؼ الثقري )ولقست 

= 

 ( باب ًا جاء يف اهشاعد10)
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( 5223( مـ صريؼ زهقر )وسؿاطف مـ السبقعل بلخره(, والـسائل )5224والـسائل )

( مـ صريؼ الجراح )وفقف 15889مـ صريؼ أبل بؽر بـ طقاش )وفقف كالم(, وأحؿد )

يؼ ( مـ صر15887( مـ صريؼ شريؽ )وفقف كالم(, وأحؿد )17229كالم(, وأحؿد )

( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ خالد,  5294معؿر )ويف روايتف طـ السبقعل مؼال(, والـسائل )

( مـ صريؼ إسرائقؾ, وغقرهؿ )ولؽـ بلساكقد شديدة 649) «الؽبقر»والطرباين يف 

 ا,الضعػ(, كؾفؿ طـ السبقعل مختصرً 

ح )يف وجف مرجق ة(, مـ صريؼ ابـ طققـ2149(, و ابـ ماجف )3788ورواه الـسائل )

ضعػفا شديد,  ىا, وثؿ صرق أخرطـف( طـ أبل الزطراء طـ أبل إحقص بف مختصرً 

 واهلل أطؾؿ.

ٕهؿقتف: فؼد  :فـؼؾت كالمف كاماًل  «طؾؾف»هذا الحديث يف  قطـل  ذكر الدار تـبقف:( 96)

ققؾ: يا َرُسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ُسئِؾ َطـ َحديث مالؽ بـ كَضَؾة, والد َأبل إَحَقص, َطـ الـَّبل 

َبؾ أقره وفقف ُكؾ ما آتاك اهلل َحالل »َررت بَِرُجؾ فَؾؿ ُيِضػـل وَلؿ َيؼِرين َأَأجزيِف؟ قال: مَ 

ػَؾك», وفقف: «َلؽ، وُمقسل اهلل َأَحّد، وساِطُده َأَشّد   .«الَقد الُعؾقا َخقر مـ السُّ

عبل, وَأبق الزطراء َطؿرو بـ طؿِرو ابـ َأخل َأبل إَحَقص,               فؼال: َيرويف الشَّ

وَطبد الؿؾؽ بـ ُطَؿقر, وَسَؾؿة بـ ُكَفقؾ, َطـ َأبل إَحقص َطـ َأبقف. واخُتؾػ َطـ َأبل 

َفَرواه الثَّقري, وُيقكُس بـ َأبل إِسحاق, وُيقُسػ بـ إِسحاق بـ َأبل إِسحاق, : إِسحاق

وُمحؿد والَؿسعقدي, وَمعَؿر, وَشِريؽ, وَأبق َبؽر بـ َطقاش, وَطبد الَحؿقد بـ الحسـ, 

 بـ جابر, َطـ َأبل إِسحاق, َطـ َأبل إَحَقص, َطـ َأبقف.

وَرواه إِسؿاطقؾ بـ َأبل خالد, واخَتَؾػ طـف. فَلسـده ُمحؿد بـ َيزيد القاِسطل, َطـ 

 إِسؿاطقؾ, َطـ َأبل إِسحاق, َطـ َأبل إَحَقص, َطـ َأبقف.

ق, َطـ َأبل إَحَقص قال: جاء َأبل وَأرَسَؾف َيعَؾك بـ ُطبقد, َطـ إِسؿاطقؾ, َطـ َأبل إِسحا

 ملسو هيلع هللا ىلص.إَِلك َرُسقل اهلل 

وَكذلؽ قال َأبق إَحَقص َطـ َأبل إِسحاق وَرَوى َهذا الَحديث ابـ َطقن, َطـ َرُجؾ مـ 

ف, َطـ إَحقص, َأو َأبل إَحَقص وَلؿ َيعَؿؾ َشقًئا والَؼقل َققل , َأهؾ الُؽقَفة َلؿ ُيَسؿِّ

 الثَّقري وَمـ تاَبَعف.

= 



 

 

 صفات زب اهعاملني                         68

 اطؾؿ َأكَُّف غقر مؿتـع حؿؾ الخرب َطَؾك " :(97) اءقاي أب٘ عوٛ اهفس

 ۉ ژصػة لذاتف, َكَؿا حؿؾـا ققلف َتَعاَلك:  "الساطد  "ضاهره فِل إثبات 

َطَؾك ضاهره, وأهنا صػة ذات إذ لقس فِل ذلؽ َما يحقؾ صػاتف, ٕكا ٓ   ژې

ا ٓ كحؿؾف َطَؾك ساطد ُهَق جارحة, بؾ صػة ذات ٓ كعؼؾفا, َكَؿا أثبتـا ذاتً 

 .كالذوات
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ة, َطـ ابـ ُجَريج, َطـ َأبل إِسحاق, َطـ َأبل إَحَقص, َطـ َأبقف, َطـ الـَّبل و َرواه َأبق ُقرَّ

 ،ٓ َيدُخؾ الَجـَّة َمـ كان يف َقؾبِف ِمثؼال َحَبة مـ كبر، العز إِزاره، والؽِبرياء ِرداؤه»ملسو هيلع هللا ىلص: 

( برقؿ 68/ 8) «طؾؾ الدارقطـل»ما َرواه َطـ ابـ ُجَريج َغقُره.  «وَلؿ َيزد طؾك َهذا

(3425). 

 .(344)ص:  «إبطال التلويالت» (97)
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 َهْؾ َكَرى (98)حديث َأبِل ُهَرْيَرَة ,
ِ
, َقاَل: َقاَل ُأَكاٌس: َيا َرُسقَل اهلل

ْؿِس َلْقَس ُدوَكَفا َسَحاٌب »َربَّـَا َيْقَم الِؼَقاَمِة؟ َفَؼاَل:  وَن فِل الشَّ َٓ  «َهْؾ ُتَضارُّ َقاُلقا: 

, َقاَل: 
ِ
وَن فِل الَؼَؿِر َلْقَؾَة الَبْدِر َلْقَس ُدوَكُف َسَحاٌب َهْؾ ُتَض »َيا َرُسقَل اهلل َٓ  «ارُّ َقاُلقا: 

, َقاَل: 
ِ
ـْ »َيا َرُسقَل اهلل ُؽْؿ َتَرْوَكُف َيْقَم الِؼَقاَمِة َكَذلَِؽ، َيْجَؿُع اهللُ الـَّاَس، َفَقُؼقُل: َم َفنِكَّ

ـْ  ـْ َكاَن َيْعُبُد الَؼَؿَر،  َكاَن َيْعُبُد َشْقًئا َفْؾَقتَّبِْعُف، َفَقتَْبُع َم ْؿَس، َوَيْتَبُع َم َكاَن َيْعُبُد الشَّ

قِفُؿ اهللُ ِفل 
قَفا ُمـَافُِؼقَها، َفَقْلتِ

ُة فِ ـْ َكاَن َيْعُبُد الطََّقاِهقَت، َوَتْبَؼك َهِذِه إُمَّ َوَيْتَبُع َم

قَرِة الَّتِل َيْعرُِفقَن، َفَقُؼقُل: َأَكا َربُُّؽْؿ،   ِمـَْؽ، َهَذا َمَؽاُكـَاَهْقرِ الصُّ
ِ
 َفَقُؼقُلقَن: َكُعقُذ بِاهلل

قَرِة الَّتِل َيْعرُِفقَن، ل الصُّ
َقـَا َربُّـَا، َفنَِذا َأَتاَكا َربُّـَا َطَرْفـَاُه، َفَقْلتِقِفُؿ اهللُ فِ

َفَقُؼقُل:  َحتَّك َيْلتِ

 الحديث, .......«.،َأَكا َربُُّؽْؿ، َفَقُؼقُلقَن: َأْكَت َربُّـَا َفَقْتَبُعقَكفُ 

 ِّـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِري  (99)وَط
ِّ

ـِ الـَّبِل َقاُلقا: ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ ُأَكاًسا فِل َزَم

 
ُّ

 َهْؾ َكَرى َربَّـَا َيْقَم الِؼَقاَمِة؟ َقاَل الـَّبِل
ِ
وَن فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَيا َرُسقَل اهلل َكَعْؿ، َهْؾ ُتَضارُّ

ْؿِس بِالظَِّفقَرِة َضْقءٌ  َٓ, َقاَل «َلْقَس فِقَفا َسَحاٌب  ُرْؤَيِة الشَّ وَن », َقاُلقا:  َوَهْؾ ُتَضارُّ

 «فِل ُرْؤَيِة الَؼَؿرِ َلْقَؾَة الَبْدِر َضْقٌء َلْقَس فِقَفا َسَحاٌب؟
ُّ

َٓ, َقاَل الـَّبِل َما »ملسو هيلع هللا ىلص: : َقاُلقا: 

 
ِ
َّٓ َكَؿا ُتَضاُروَن فِ  ُتَضاُروَن فِل ُرْؤَيِة اهلل ل ُرْؤَيِة َيْقَم الِؼَقاَمِة، إِ

، َأْو َفاِجرٍ، .َأَحِدِهَؿا، ـْ َبرٍّ ـْ َكاَن َيْعُبُد اهللَ ِم َّٓ َم ............، َحتَّك إَِذا َلْؿ َيْبَؼ إِ

قَفا، َفُقَؼاُل: َماَذا َتـَْتظُِروَن َتتْبَُع 
ـَ الَّتِل َرَأْوُه فِ ل َأْدَكك ُصقَرٍة ِم

ـَ فِ َأَتاُهْؿ َربُّ الَعاَلِؿق

ةٍ  ْكَقا َطَؾك َأْفَؼرِ َما ُكـَّا إَِلْقِفْؿ َوَلْؿ  ُكؾُّ ُأمَّ ل الدُّ
َما َكاَكْت َتْعُبُد، َقاُلقا: َفاَرْقـَا الـَّاَس فِ

                                                 

 ( وغقرهؿا.182( وهذا لػظف, ومسؾؿ )6573رواه البخاري ) (98)

 (, وغقرهؿا.183وهذا لػظف, ومسؾؿ ) ,(4581روي البخاري ) (99)

 ( ًا جاء يف اهص٘ز11ٝ)
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ـُ َكـَْتظُِر َربَّـَا الَِّذي ُكـَّا َكْعُبُد، َفَقُؼقُل: َأَكا َربُُّؽْؿ، َفَقُؼقُلقَن: َٓ ُكْشِرُك  ُكَصاِحْبُفْؿ، َوَكْح

 َشْقًئا، مَ 
ِ
ـِ َأْو َثالًَثابِاهلل َتْق  «.رَّ

 َ(144)وطـ َأبِل ُهَرْيَرة 
ِّ

ـِ الـَّبِل َخَؾَؼ اهللُ آَدَم َطَؾك »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص , َط

ـَ  َؽ، الـََّػرِ ِم
ْؿ َطَؾك ُأوَلئِ ا َخَؾَؼُف َقاَل: اْذَهْو َفَسؾِّ ِف، ُصقُلُف ِستُّقَن ِذَراًطا، َفَؾؿَّ

ُصقَرتِ

يَّتَِؽ، َفَؼاَل: الَؿالَئَِؽِة، ُجُؾقٌس، َفاْسَتِؿْع  َفا َتِحقَُّتَؽ َوَتِحقَُّة ُذرِّ َما ُيَحقُّقَكَؽ، َفنِكَّ

ـْ  ، َفُؽؾُّ َم
ِ
، َفَزاُدوُه: َوَرْحَؿُة اهلل

ِ
الَُم َطَؾْقَؽ َوَرْحَؿُة اهلل الَُم َطَؾْقُؽْؿ، َفَؼاُلقا: السَّ السَّ

 «.َيـُْؼُص َبْعُد َحتَّك أنَ  َيْدُخُؾ الَجـََّة َطَؾك ُصقَرِة آَدَم، َفَؾْؿ َيَزِل الَخْؾُؼ 

ْقَؾَة َربِّل َتَباَرَك َوَتَعاَلك فِل »أكف َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل  (141)ما روي َأَتاكِل الؾَّ

ُد، َهْؾ َتْدِري فِقؿَ  ل الَؿـَاِم، َفَؼاَل: َيا ُمَحؿَّ
ـِ ُصقَرٍة، َقاَل: َأْحَسُبُف َقاَل: فِ  َأْحَس

                                                 

 ( وغقرهؿا.2841وهذا لػظف, ومسؾؿ ) ,( 6227رواه البخاري) (144)

(, 22149) «الؿسـد»(, وأحؿد يف 3235رواه الرتمذي ) حديث مضطرب:( 141)

ـْ  ـِ َسالٍَّم, َط ـْ َزْيِد ْب ـِ َأبِل َكثِقٍر, َط ـْ َيْحقَك ْب , َط
ِ
ـُ َطبِد اهلل وغقرهؿا مـ صريؼ َجْفَضُؿ بْ

ـْ  , َط
ِّ

ْؽَسؽِل ـِ ُيَخامَِر السَّ ـْ َمالِِؽ ْب , َط
ِّ

ـِ َطائٍِش الَحْضَرمِل ـِ بْ حَؿ ـْ َطبِد الرَّ َأبِل َسالٍَّم, َط

ـِ َجَبٍؾ مُ  ـُ 3234وراه الرتمذي ) ,َعاِذ ْب (, وهذا لػظف, وغقره مـ صريؼ ُمَعاُذ ْب

ـِ  ـِ اْب ـِ الؾَّْجالَِج, َط ـْ َخالِِد ْب ـْ َأبِل قاِلََبَة, َط ـْ َقَتاَدَة, َط َثـِل َأبِل, َط ِهَشاٍم, َقاَل: َحدَّ

  .َطبَّاٍس 

ـْ (, وغقره مـ ص2634 -2584) «الؿسـد»ورواه أحؿد يف  ـُ َسَؾَؿَة, َط اُد ْب ريؼ  َحؿَّ

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اْب ـْ ِطْؽِرَمَة, َط  .َقَتاَدَة, َط

(, وغقرهؿا مـ صريؼ َطبُد 3484) «الؿسـد»(, وأحؿد يف 3233وراه الرتمذي )

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب ـْ َأبِل قاِلََبَة, َط ـْ َأيُّقَب, َط ـْ َمْعَؿٍر, َط اِق, َط زَّ  .الرَّ

/ 6ٓبـ حجر ) «اإلصابة»(, 57/ 6) «طؾؾ الدارقطـل»اكظر:  ىرولؾحديث صرق أخ

544). 

= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجفالة أقرب, مع ما فقف مـ  كوهق إل ,مدار الحديث طؾك ابـ طائش قؾت )طؿاد(:

 ., وكؾ صرقف ٓ تخؾق مـ الضعػ الشديدآضطراب

ـْ َهذَ 356لؾرتمذي )ص:  «العؾؾ الؽبقر» قال الرتمذي  ًدا َط ا (: َسَلْلُت ُمَحؿَّ

 
َّ

ـُ َطائٍِش َلْؿ ُيْدِرِك الـَّبِل ـِ ْب ْحَؿ ـِ ُمْسؾٍِؿ ملسو هيلع هللا ىلصاْلَحِديِث َفَؼاَل: َطبُْد الرَّ , َوَحِديُث اْلَقلِقِد ْب

ـِ َأبِل َكثِقٍر  ـْ َيْحقَك ْب  َط
ِ
ـُ َطبِْد اهلل ِحقُح َما َرَواُه َجْفَضُؿ ْب َغْقُر َصِحقٍح. َواْلَحِديُث الصَّ

ـِ َجَبؾٍ   .َهَذا َحِديُث ُمَعاِذ ْب

كؿا سقلذ  مـ  ى,أخر كترجقح صريؼ طؾ يحتؿؾ أن مراد البخاري  :)طؿاد( قؾت

 .ققل أبل حاتؿ 

 َأْحَؿَد 244)ص:  «الػقائد الؿعؾؾة»: قال َأُبق ُزْرَطَة الدمشؼل 
ِ
(: ُقْؾُت َٕبِل َطبِْد اهلل

ـِ َحـَْبؾٍ  ـِ ال :ْب ـْ َخالِِد ْب ُث َط ـَ َجابٍِر ُيَحدِّ ـِ َطائِشٍ إِنَّ اْب ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ َأْطـِل  ,ؾَّْجالِج َط

 
ِّ

ـِ الـَّبِل ـِ صقرةملسو هيلع هللا ىلص َط ـِ  ,َرَأْيُت َربِّل فِل َأْحَس ـْ َخالِِد ْب ـْ َأبِل قاِلَبَة َط وحدث بف َقَتاَدُة َط

ـِ َطائٍِش َفَليُُّفَؿا َأَحبُّ إَِلقَْؽ  ـِ اْب ءٍ َحِديُث َقَتاَدَة َهذَ  :َقاَل  ؟الؾَّْجالِج َط
ْ

َواْلَؼْقُل  ,ا َلقَْس بَِشل

ـُ َجابٍِر.  َما َقاَل اْب

(: َقاَل َأبِل: وَرَوى َهَذا الحديَث َجْفَضُؿ 435/ 1) «طؾؾ الحديث»قال ابـ أبل حاتؿ 

ـِ  ـْ َزْيِد ْب ـِ َأبِل َكثِقٍر, َط ـْ َيْحقَك ْب ل, َط بـ طبد اهلل الَقَؿامل, ومقسك ْبـ خؾػ الَعؿِّ

ه ـْ َجدِّ ـِ َيَخامَِر, َطـ  َسالَّم, َط ـْ َمالِِؽ ْب ْؽَسؽل, َط َمْؿُطقر, طـ أبل طبد الرحؿـ السَّ

 
ِّ

ـِ الـبل  َقاَل َأبِل: َوَهَذا أشَبُف مـ حديث ابـ جابر. ,ملسو هيلع هللا ىلصمعاذ ْبـ جبؾ, َط

, ة(: ققلف: رأيت ربل يف أحسـ صقر541/ 9) «الؽامؾ» قال ابـ أبل طدي 

ؾ صحح هذه الرواية التل رواها مقسك بـ واختؾػقا يف أساكقدها, فرأيت أحؿد بـ حـب

 خؾػ, طـ َيحقك بـ أبل كثقر, حديث معاذ بـ جبؾ هذا, وقال: هذا أصحفا.

 كولؽـف ترجقح رواية طؾ :ٓ تعـل صحة الحديث ,ققلف هذا أصحفا قؾت )طؿاد(:

 ى.أخر

َفا مُ 57/ 6) «طؾؾ الدارقطـل» قال الدارقطـل   ْضَطِرَبٌة.(: َلقَْس فِقَفا َصِحقٌح, َوُكؾُّ

= 
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، َحتَّك َوَجْدُت َيْخَتِصُؿ الَؿْلُ إَْطَؾك؟ َقاَل  ـَ َكتَِػلَّ : ُقْؾُت: َٓ، َقاَل: َفَقَضَع َيَدُه َبْق

َؿاَواِت َوَما فِل إَْرِض،  ل السَّ
، َأْو َقاَل: فِل َكْحرِي، َفَعِؾْؿُت َما فِ ـَ َثْدَيلَّ َبْرَدَها َبْق

ُد، َهْؾ َتْدِري فِقَؿ َيْخَتِصُؿ الَؿْلُ إَْطَؾك؟ ُقْؾُت: اَراِت،  َقاَل: َيا ُمَحؿَّ َكَعْؿ، فِل الَؽػَّ

َؾَقات، َوالَؿْشُل َطَؾك إَْقَداِم إَِلك  ل الَؿَساِجِد َبْعَد الصَّ
اَراُت: الُؿْؽُث فِ َوالَؽػَّ

ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َطاَش بَِخْقرٍ، َوَماَت  ل الَؿَؽاِرِه، َوَم
 الَجَؿاَطاِت، َوإِْبالَُغ الُقُضقِء فِ

ـْ َخطِقَئتِفِ  ْقَت َفُؼْؾ: الؾُفؿَّ  بَِخْقرٍ، َوَكاَن ِم ُد، إَِذا َصؾَّ ُف، َفَؼاَل: َيا ُمَحؿَّ َكَقْقِم َوَلَدْتُف ُأمُّ

، َوإَِذا َأَرْدَت  ـِ ْعَؾ الَخْقَراِت، َوَتْرَك الُؿـَْؽَراِت، َوُحوَّ الَؿَساكِق
إِكِّل َأْسَلُلَؽ فِ

ْتـًَة، َفاْقبِْضـِل إَِلقَْؽ َهْقَر َمْػُتقٍن، َقاَل 
الَِم، َوإِْصَعاُم بِِعَباِدَك فِ َرَجاُت: إِْفَشاُء السَّ : َوالدَّ

ْقِؾ َوالـَّاُس كَِقامٌ  الَُة بِالؾَّ  .«الطََّعاِم، َوالصَّ

 :ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو 
 ٞواهلل تعالك أطؾؿ  -والذي طـدي  :(142) قاي أب٘ حمٌد ابّ قتٚب- 

اإللػ وإكؿا وقع  :الصقرة لقست بلطجب مـ القديـ وإصابع والعقـ أنَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,صؾ هذا الحديث وصرقف مضطربةأ (:34/ 1) «العؾؾ الؿتـاهقة» قال ابـ الجقزي 

بق بؽر أساكقده مضطربة لقس فقفا صحقح.....ثؿ قال: قال أكؾ  :قال الدارقطـل

 .وجف كؾفا ضعافأقد روي مـ  :البقفؼل

 طبد الرحؿـ بـ طائش الحضرمل, (:242/ 17) «هتذيب الؽؿال» قال الؿزي 

ويف إسـاد حديثف, قال البخاري: لف  ,ويؼال: السؽسؽل, الشامل. مختؾػ يف صحبتف

 حديث واحد, إٓ أهنؿ يضطربقن فقف.

جامع أبل », ويف «الؿسـد»(: حديثف يف 571/ 2) «مقزان آطتدال» قال الذهبل 

 ., وحديثف طجقب غريب«طقسك

 .(221)ص:  «تلويؾ مختؾػ الحديث» (142)
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 ,ٕهنا لؿ تلت يف الؼرآن :لؿجقئفا يف الؼرآن ووقعت القحشة مـ هذه :لتؾؽ

 وكحـ كممـ بالجؿقع وٓ كؼقل يف شلء مـف بؽقػقة وٓ حد.

 أحؿد بـ حـبؾ  :(143)َقاَي َأُب٘ َطاِهٍب( 
ِ
(, َيُؼقُل:  َسِؿْعُت َأَبا َطْبِد اهلل

ـْ َقاَل: إِنَّ اهلَل َتَعاَلك َخَؾَؼ آدَ  , َوَأيُّ ُصقَرٍة َكاَكْت َم
ٌّ

َم َطَؾك ُصقَرِة آَدَم َفُفَق َجْفِؿل

َدَم َقْبَؾ َأْن َيْخُؾَؼُف؟
ِ

ٔ. 

 ٜا مؿا لؿ يبؾغف وكؾ ما سؿعت مـ أثار شقئً  :(144)قاي اهرببٔاز

ـِ  »: ملسو هيلع هللا ىلصكحق ققل رسقل اهلل  :طؼؾؽ ْحَؿ ـْ َأَصابِِع الرَّ ـِ ِم ـَ إِْصَبَعْق ُقُؾقُب اْلِعَباِد َبْق

», ْكَقا» :وققلف َؿاِء الدُّ ك تَّ قفا َح رح فِ ال يطْ زَ  يَ َٓ  ؿَ ـَّ فَ َج  وإنَّ  ،إِنَّ اهللَ َيـِْزُل إَِلك السَّ

وققل رسقل  ,«َخَؾَؼ اهللُ آَدَم َطَؾك ُصقَرتِفِ » :وققلف ,«هاؤُ ـَ ثَ  ؾَّ ف َج مَ َد قفا قَ ؾَ ع طَ َض يَ 

ـِ ُصقَرةٍ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فعؾقؽ بالتسؾقؿ  ,هذه إحاديث وأشباه ,«َرَأْيُت َربِّل فِل َأْحَس

فنن اإليؿان هبذا  ,ا مـ هذه هبقاكوٓ تػسر شقئً  ,والتصديؼ والتػقيض والرضا

 ففق جفؿل. :ا مـ هذا هبقاه وردهفؿـ فسر شقئً  ,واجب

 َِٞومـ  :(145)قاي إمساعٚى بّ حمٌد األصبٔاُٛ، املوقب بق٘اَ اهش

ا لؿ يبؾغُف طؼؾف َكْحق إِن كؾ َما َسؿعف اْلَؿرْ  ,َمْذَهب أهؾ الّسـة َثار مِؿَّ ْٔ ء مـ ا

وأضباه َذلَِؽ َفَعَؾقِف التَّْسؾِقؿ « َخَؾَؼ اهللُ آَدَم َطَؾك ُصقَرتِفِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَحِديث الـَّبِل 

ء مِـَْفا بَِرْأيِف وهقاه مـ فسر 
ْ

ف فِل َشل َٓ يَتَصرَّ َضا, َو والتصديؼ, والتػقيض َوالرِّ

 َأخَطل وضؾ.مـ َذلَِؽ َشْقئا بَِرْأيِف وهقاه 

                                                 

 .(266/ 7ٓبـ بطة ) «ربىاإلباكة الؽ» (143)

 ( بتصرف.31,32لؾربهباري )ص:  «شرح السـة» (144)

 .(466/ 2) «الحجة يف بقان الؿحجة» (145)
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 ٌٕٚٚكسائر ما  (147)لػظ الصقرة يف هذا الحديث :(146) قاي ابّ ت

ك الؿخؾقق هبا طؾك وجف التؼققد وإذا  ,ورد مـ إسؿاء والصػات التل قد ُيسؿَّ

 ,العؾقؿ والؼدير والرحقؿ والسؿقع والبصقر :أصؾؼت طؾك اهلل مختصة بف مثؾ

 .ؽخؾؼف بقديف واستقائف طؾك العرش وكحق ذل :ومثؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(131/ 7) «بقان تؾبقس الجفؿقة يف تلسقس بدطفؿ الؽالمقة» (146)

 (, وغقرهؿا.183(, ومسؾؿ )4581رواه  البخاري ) ( حديث أبل سعقد 147)
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 ڀ            ڀ ڀ  پ  پ پ پ   ٻ  ٻ ٻ ٻ ژ :قال اهلل 

وقال .[111]إكعام:   ژ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ        ٺ ٺ ڀ

  ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ ژ :سبحاكف

 ک ڑ ڑژ :وقال سبحاكف .[76]يقسػ:  ژ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 ڱ ژ :سبحاكف وقال .[31]الرطد:  ژ ڳ   گ گ گ گ ک ک  ک

 .[24, 23]الؽفػ:  ژ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ  ڱ ڱ

]الؿدثر:  ژ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ    ڇ ڇ چ ژ :وقال سبحاكف

  ژڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ  چ ڃ ڃ ژ :وقال سبحاكف .[56

 ژۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ژ :وقال سبحاكف .[34]اإلكسان: 

 .[29]التؽقير: 

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو:                                                              

 َِِبى بّ َأِحٌد (148)َقاَي ء :  َح
ْ

َوَلق َشاَء اهلل َأن يجؿع خؾؼف طؾك َشل

َٓ ضعػ, َوَقَرَأ َقْقلف  :َواِحد لػعؾف َٓ يْؾحؼُف طجز َو إِْذ ُهَق َقادر طؾك َذلِؽ َو

  ,ژىث مث جث يت   ىت مت ژ,  ژ ٹ ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿژ :َتَعاَلك

 .ژ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ

                                                 

 ( بتصرف.114الخالل )ص: رواية أبل بؽر  «العؼقدة» (148)

ٌَِظَٚئ12ٞ)  ( باب ًا جاء يف اِه
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 ـْ  :(149) اهدازًٛ قاي أب٘ سعٚد
ُثؿَّ َطاَرَض اْلُؿَعاِرُض َأْيًضا َأْشَقاَء مِ

تِل ُذكَِرْت  َياِت الَّ ْٔ , َوَكاَزع فِل ا
ِ
 َمْذُكقَرٌة فِل كَِتاِب اهلل

َ
تِل ِهل  َتَعاَلك الَّ

ِ
ِصَػاِت اهلل

ذكر مـفا: اْلُحبَّ َواْلُبْغَض, َواْلَغَضَب, فِقَفا لُِقَغالَِط الـَّاَس فِل َتْػِسقِرَها: ف

َراَدَة, َواْلَؿِشقَئةَ  َخَط, َواإْلِ َضك َواْلَػَرَح, َواْلُؽْرَه, َواْلَعَجَب, َوالسَّ  .َوالرِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(863/ 2) «كؼض اإلمام أبل سعقد طثؿان بـ سعقد طؾك الؿريسل» (149)
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 .[185]البؼرة:   ژ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ژ :قال 

 ەئ  ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ژ: وقال 

 ی ی ی ىئ ىئىئ  ېئ  ېئ ېئ ۈئۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 . [41]الؿائدة:  ژ ی

 ڀ ڀ  ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ژ :وقال 

   ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[125]إكعام:  ژ ڦ ڦ ڤ      ڤ ڤ

 ـِ َمالٍِؽ  حديث َأَكِس ْب
ِّ

ـِ الـَّبِل ِحِؿ َمَؾًؽا، »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص , َط َؾ اهللُ بِالرَّ َوكَّ

، َأْي َربِّ َطَؾَؼٌة، َأْي َربِّ ُمْضَغٌة، َفنَِذا َأَراَد اهللُ َأْن َيْؼِضَل َفَقُؼقُل: َأْي َربِّ ُكْطَػةٌ 

ْزُق، َفَؿا إََجُؾ،  ، َأَذَكٌر َأْم ُأْكَثك، َأَشِؼلٌّ َأْم َسِعقٌد، َفَؿا الرِّ َخْؾَؼَفا، َقاَل: َأْي َربِّ

فِ  ـِ ُأمِّ ل َبْط
 .(114)«َفُقْؽَتُو َكَذلَِؽ فِ

 ْب 
ِ
 ـَ ُطَؿَر حديث َطْبَد اهلل

ِ
إَِذا », َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

قِفْؿ، ُثؿَّ ُبِعُثقا َطَؾك 
ـْ َكاَن فِ َأَراَد اهللُ بَِؼْقٍم َطَذاًبا، َأَصاَب اْلَعَذاُب َم

    .(111)«َأْطَؿالِِفؿْ 

 

                                                 

 (.2646(, ومسؾؿ )6595رواه البخاري ) (114)

 .(2879رواه مسؾؿ ) (111)

 اب ًا جاء يف اإِلَزاَدٝ( ب13)
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 اهفصى اهجاُٛ

 اهصفات اهراتٚٞ اهفعوٚٞ
 

 .(112)ٗاهق٘ي، ٗاهِداء ًا جاء يف اهلالَ، (1)             

 

 .[164]الـساء:   ژ چ  چ چ ڃ ژققلف تعالك: 

 فنكف  ژ چ  چ چ ڃ ژوأما ققلف:  :(113)اهطربٜ قاي ,

 يعـل بذلؽ جؾ ثـاؤه: وخاصب اهلل بؽالمف مقسك خطاًبا

 َوَهَذا   ژچ  چ چ ڃ ژَوَقْقُلُف:  :(114)قاي ابّ كجري

 يؼال َلُف: اْلؽِؾِقُؿ. , هبذه الصػة: ولفذا َتْشِريٌػ لُِؿقَسك, 

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ژ

               ﯁   ﯀   ﮿

 ژ  ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ     

 .[143]إطراف: 

                                                 

 ( هذه بعض إدلة وسقلذ  الؿزيد يف ثـايا كالم أهؾ العؾؿ.112)

 .(443/ 9) «تػسقر الطربي» (113)

 .(473/ 2) «تػسقر ابـ كثقر» (114)
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 ژ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې ژوققلف: 

  .[6]التقبة: 

 .[87]الـساء:  ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژوققلف: 

 وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى   ى ې ې ې ې ۉ ۉ ژ

 [.75]البؼرة:   ژ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

]الصافات:  ژ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ  ۓ ے  ے ژ

171 ,172.] 

 ٍـِ َحاتِؿ  (115)حديث َطِديِّ ْب
ِ
َما ِمـُْؽْؿ »ملسو هيلع هللا ىلص: , َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ُؿُف َربُُّف، َلْقَس َبْقـَُف َوَبْقـَُف ُتْرُجَؿاٌن، َوَٓ ِحَجاٌب  َّٓ َسُقَؽؾِّ ـْ َأَحٍد إِ  .«َيْحُجُبفُ  ِم

 َ(116)طـ أبل ُهَرْيَرة 
ِّ

ـِ الـَّبِل اْحَتجَّ آَدُم َوُمقَسك، َفَؼاَل »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص , َط

ـَ الَجـَِّة، َقاَل َلُف آَدُم: َيا ُمقَسك  َلُف ُمقَسك: َيا آَدُم َأْكَت َأُبقَكا َخقَّْبَتـَا َوَأْخَرْجَتـَا ِم

َرُه اهللُ َطَؾلَّ َقْبَؾ َأْن اْصَطَػاَك اهللُ بَِؽالَِمِف، َوَخطَّ َلَؽ   َقدَّ
بَِقِدِه، َأَتُؾقُمـِل َطَؾك َأْمرٍ

ـَ َسـًَة؟ َفَحجَّ آَدُم ُمقَسك، َفَحجَّ آَدُم ُمقَسك َثالًَثا  «.َيْخُؾَؼـِل بَِلْرَبِعق

 ِّـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِري   (117)َط
ِ
إِنَّ اهللَ »ملسو هيلع هللا ىلص: , َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َْهِؾ الَجـَِّة: َيا َأْهَؾ الَجـَِّة؟ َفَقُؼقُلقَن: َلبَّْقَؽ َربَّـَا َوَسْعَدْيَؽ،  َتَباَركَ 
ِٕ َوَتَعاَلك َيُؼقُل 

ـْ  َفَقُؼقُل: َهْؾ َرِضقُتْؿ؟ َفَقُؼقُلقَن: َوَما َلـَا َٓ َكْرَضك َوَقْد َأْطَطْقَتـَا َما َلْؿ ُتْعِط َأَحًدا ِم

                                                 

 .(1416(, ومسؾؿ )7512, 7443( رواه البخاري )115)

 (, وغقرهؿا.2652(, ومسؾؿ )6614( رواه البخاري )116)

 ( وغقرهؿا.2829(, ومسؾؿ )7518, 6549( رواه البخاري )117)
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ـْ َخْؾِؼَؽ، َفَقُؼقُل: َأَكا ُأْططِ  ، َوَأيُّ َشْلٍء َأْفَضُؾ ِم ـْ َذلَِؽ، َقاُلقا: َيا َربِّ قُؽْؿ َأْفَضَؾ ِم

 «.َذلَِؽ؟ َفَقُؼقُل: ُأِحؾُّ َطَؾْقُؽْؿ ِرْضَقاكِل، َفالَ َأْسَخُط َطَؾْقُؽْؿ َبْعَدُه َأَبًدا

 (118)َأبِل َسِعقد الخدريطـ 
ِ
َيُؼقُل اهللُ »ملسو هيلع هللا ىلص: , َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

:  َل َيَدْيَؽ، َقاَل َيُؼقُل: َأْخِرْج َبْعَث الـَّاِر َيا آد
ُم َفَقُؼقُل: َلبَّْقَؽ َوَسْعَدْيَؽ َواْلَخْقُر فِ

ـَ  ـَ َقاَل: َفَذاَك ِحق ْسِعق
ـْ ُكؾِّ َأْلٍػ تِْسَعِؿاَئٍة َوتِْسَعًة َوتِ َقاَل: َوَما َبْعُث الـَّاِر َقاَل: ِم

ِغقُر َوَتَضُع ُكؾُّ َذاِت  َحْؿٍؾ َحْؿَؾَفا َوَتَرى الـَّاَس ُسَؽاَرى َوَما ُهْؿ َيِشقُو الصَّ

 َشِديٌد 
ِ
َـّ َطَذاَب اهلل

 .«بُِسَؽاَرى َوَلؽِ

 :بعض أق٘اي اهعوٍ يف ذهم 
 َنَّ َصْقَت  :(119)اهبدازٜ قاي

ِ
َٓ ُيْشبُِف َأْصَقاَت اْلَخْؾِؼ, ٕ  

ِ
َصْقَت اهلل

 
ِ
ـْ ُبْعٍد  -َجؾَّ ِذْكُرُه  -اهلل

ـْ ُيْسَؿُع مِ
ـْ ُقْرِب, َوَأنَّ اْلَؿاَلِئَؽَة ُيْصَعُؼقَن مِ

َكَؿا ُيْسَؿُع مِ

 ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژ: َصْقتِِف, َفنَِذا َتـَاَدى اْلَؿاَلئَِؽُة َلْؿ ُيْصَعُؼقا, َوَقاَل 

ـْ ِصَػاتِِف فِل  .[22]البؼرة: 
ٌء مِ

ْ
َٓ يقجُد َشل َٓ مِْثٌؾ, َو , َو  كِدٌّ

ِ
َفَؾْقَس لِِصَػِة اهلل

ـَ اْلَؿخْ   .ُؾققِق

 ٜـْ َذلَِؽ ِطـَْدَكا:  :(124)قاي ابّ جسٙس اهطرب
ُل َما َكْبَدُأ بِاْلَؼْقِل فِقِف مِ َفَلوَّ

ـَ اْلَؼْقِل فِل َذلَِؽ 
َقاُب مِ ـْ َمَعاكِل َتْقِحقِدِه, َفالصَّ

 َوَتـِْزيُؾُف: إِْذ َكاَن مِ
ِ
اْلُؼْرآُن َكاَلُم اهلل

 غَ 
ِ
 َوفِل َأيِّ َمْقِضٍع ُقِرَئ, ِطـَْدَكا َأكَُّف: َكاَلُم اهلل

َ
ْقُر  َمْخُؾقٍق َكْقَػ ُكتَِب َوَحْقُث ُتؾِل

َْرِض َحْقُث ُحِػَظ, فِل الؾَّْقِح اْلَؿْحُػقِظ َكاَن َمْؽُتقًبا,  ْٕ َؿاِء ُوِجَد, َوفِل ا فِل السَّ

, َأْو فِل َوفِل َأْلَقاِح ِصْبَقاِن اْلَؽَتاتِقِب َمْرُسقًما, فِل َحَجٍر ُكِؼَش, َأْو فِل وَ  ِرٍق ُخطَّ

                                                 

 ( وغقرهؿا.222(, ومسؾؿ )6534رواه البخاري ) (118)

 .(98لؾبخاري )ص:  «خؾؼ أفعال العباد» (119)

 .(18لؾطربي )ص:  «صريح السـة» (124)
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َْرِض َأْو  ْٕ َطك َأنَّ ُقْرآًكا فِل ا ـْ َقاَل َغْقَر َذلَِؽ َأِو ادَّ اْلَؼْؾِب ُحِػَظ, َوبِؾَِساٍن ُلِػَظ, َفَؿ

َؿاِء ِسَقى اْلُؼْرآِن الَِّذي َكْتُؾقُه بَِلْلِسـَتِـَا َوَكْؽُتُبُف فِل َمَصاِحِػـَا, َأِو اْطَتَؼَد َغْقَر  فِل السَّ

 َكافٌِر, َحاَلُل َذلِ 
ِ
َؽ بَِؼْؾبِِف, َأْو َأْضَؿَرُه فِل َكْػِسِف, َأْو َقاَلُف بِؾَِساكِِف َداِئـًا بِِف, َفُفَق بِاهلل

 
ِ
, َواهلُل مِـُْف َبِريٌء, بَِؼْقِل اهلل

ِ
ـَ اهلل

ِم, َبِريٌء مِ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ    وئ وئ ژ: الدَّ

 ى ى  ې ې ژ: َحؼُّ َوَقاَل َوَقْقُلُف الْ  .[22]الربوج:  ژ ۈئ

 .[6]التقبة:   ژ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ

 ِٞي اْلُؿْجَؿَؾِة َغْقِر  :(121) َقاَي َأُب٘ َبِلٍس ابّ خزمي ْٔ َكْبَدُأ بِِذْكِر تاَِلَوِة ا

ـَ اْلؽِتَ 
ُة مِ َِدلَّ ْٕ َراِت ا َياِت اْلُؿَػسَّ ْٔ  َوَتْقفِقِؼِف بِا

ِ
َرِة, ُثؿَّ ُكْثـِل بَِعْقِن اهلل اِب: َقاَل اْلُؿَػسَّ

 .[253]البؼرة:   ژ ڀ      ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژاهلُل َتَعاَلك: 

َيةَ  ْٔ َٓ  ,ا َيِة, َفَؾْؿ َيْذُكْرُه بِاْسٍؿ َو ْٔ َؿُف اهلُل فِل َهِذِه ا ـْ َكؾَّ َفَلْجَؿَؾ اهلُل َتَعاَلك ِذْكَر َم

يَ  ْٔ َٓ ِصَػٍة, َفَقْعِرُف اْلُؿَخاَصُب بَِفِذِه ا ـْ َغْقِرِه: َأِي َكَسٍب, َو
ِة التَّالِل َلَفا َأْو َسامَِعَفا مِ

َيِة  ْٔ ُسِؾ, َوَكَذلَِؽ َأْجَؿَؾ اهلُل َأْيًضا فِل َهِذِه ا ـِ الرُّ ـْ َبْق
َؿُف اهلُل مِ ُسُؾ الَِّذي َكؾَّ الرُّ

ـَ الرُّ 
ـْ ُطؾَِؿ َأكَُّف َكؾََّؿُفْؿ مِ تِل َكؾََّؿ اهلُل َطَؾْقَفا َم ـَ فِل َقْقلِِف: اْلِجَفاِت الَّ  ىئ ژُسِؾ, َفَبقَّ

 يب  ىب مب خب  حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ   ی ی ی ی  ىئ         ىئ

َؿ اهلُل َطَؾْقَفا َبْعَض اْلَبَشِر, َفَلْطَؾَؿ: َأكَُّف َكؾََّؿ  .[51]الشقرى:  ژجت تِل َكؾَّ اْلِجَفاِت الَّ

ـْ َوَراِء ِحَجاٍب, َأْو ُيْرِسُؾ َرُس 
ـَ َبْعَضُفْؿ َوْحًقا, َأْو مِ ًٓ َفُققِحل بِنِْذكِِف َما َيَشاُء َوَبقَّ ق

َكؾََّؿُف ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ ُمقَسك  .[164]الـساء:  ژ چ  چ چ ڃ ژفِل َقْقلِِف: 

َيِة َما َكاَن َأْجَؿَؾُف فِل  ژچژ َتْؽؾِقًؿا ْٔ ـَ فِل َهِذِه ا ـَ لِِعَباِدِه اْلُؿْممِـِق , َفَبقَّ

َيِة َكؾِقُؿُف, َوَأْطَؾَؿ َأكَُّف  .[253]البؼرة:   ژ ڀ      ڀ ڀ پ ژَقْقلِِف:  ْٔ  فِل َهِذِه ا
َ

ل َفُسؿِّ

                                                 

 (.335, 334, 333, 332/ 1)ٓبـ خزيؿة  «التقحقد» (121)
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ُف اهلُل بَِؽاَلمِِف, َوَكَذلَِؽ َقْقلِِف َتَعاَلك:   ﮲ ۓ ۓ ے ژُمقَسك, الَِّذي َخصَّ

َيِة  .[143]إطراف:  ژ ﮴  ﮳ ْٔ ك اهلُل فِل َهِذِه ا ُوَلك, َسؿَّ ْٕ ٌر لِْمَيِة ا ُمَػسِّ

ُسِؾ َصَؾَقاُت َكؾِقَؿُف, َوَأْطَؾَؿ  ـِ َجِؿقِع الرُّ ـْ َبْق
ُف اهلُل بِالتَّْسِؿَقِة مِ ِذي َخصَّ َأكَُّف ُمقَسك الَّ

َؿُف, َوَأْطَؾَؿ اهلُل َتَعاَلك َأكَُّف اْصَطَػك   َطَؾْقِفْؿ, َوَأْطَؾَؿ َجؾَّ َثـَاُؤُه َأنَّ َربَُّف الَِّذي َكؾَّ
ِ
اهلل

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ: َفَؼاَل ُمقَسك بِِرَساَلتِِف َوبَِؽاَلمِِف, 

َيِة: ِزَياَدُة  .[144]إطراف:  ژ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ  پ ْٔ َفِػل ا

َٓ َتْسَؿُع َقْقَلُف:  َؿ ُمقَسك َأ َيِة َبْعَض َما بِِف َكؾَّ ْٔ  فِل َهِذِه ا
ِ
: إِْطاَلُم اهلل

َ
 ٻ ژَبَقاٍن, َوِهل

 ڀ ڀ ژإَِلك َقْقلِِف:  .[144]إطراف:  ژپ پ پ ٻ ٻ

َؿُف اهلُل  .[144ٕطراف: ]ا  ژ ٺ ـَ فِل آٍي ُأَخَر َبْعَض َما َكؾَّ بِِف, َفَؼاَل  َوَبقَّ

 ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ    ائ  ائ  ى ى ې ې ژفِل ُسقَرِة صف: 

 ٺ  ڀ     ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ۈئ ۈئ ۆئ

ِة, َوَقاَل فِل ُسقَرِة  .[14 -12]صف:  ژ ٺ ٺ ٺ إَِلك آِخِر اْلِؼصَّ

إَِلك َقْقلِِف:  .[7]الـؿؾ:  ژ  ک ڑ    ڑ ژ ژ      ڈ ڈ  ڎ  ڎ ڌ ژالـَّْؿِؾ: 

 ۀ ژإَِلك َقْقلِِف:  .[8]الـؿؾ:   ژ ں ں   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳژ

 ڦ ڦژَوَقاَل فِل ُسقَرِة اْلَؼَصِص:  .[9]الـؿؾ:   ژ   ھ   ہ ہ ہ ہ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ       ڃ ڄ ڄ      ڄ ڄ ڦ ڦ

ِي الثَّاَلِث: إَِلك آِخِر الْ  .[34]الؼصص:  ژ ڇ  ڇ ْٔ ـَ اهلُل فِل ا ِة, َفَبقَّ ِؼصَّ

 َٓ ٍب, َو ـَ َأْلَػاِظ َمؾٍِؽ ُمَؼرَّ
َٓ َيُجقُز َأْن َيُؽقَن مِ ا  َؿ اهلُل بِِف ُمقَسك, مِؿَّ َبْعَض َما َكؾَّ

ٌب ُمقَسك, َفَقُؼقُل:  ٍب َغْقِر َجائٍِز َأْن ُيَخاصَِب َمؾٌِؽ ُمَؼرَّ  ڇ چ چ ژَمؾٍِؽ َغْقِر ُمَؼرَّ

]صف:   ژ وئ وئ ەئ ەئ    ائ ژَأْو َيُؼقَل:  .[34]الؼصص:  ژڇ  ڇ
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,  ژ ائ ى  ى ې ې ې  ې      ۉ ۉ ژَقاَل اهلُل َتَعاَلك:  .[12

َيِة َأنَّ َلُف َجؾَّ َوَطاَل َكؾَِؿًة َيَتَؽؾَُّؿ بَِفا ْٔ   .َفَلْطَؾَؿ اهلُل فِل َهِذِه ا

 ًَٛوآِخًرا, َلْؿ َيَزْل َلُف َفاهللُ  :(122) َقاَي َأُب٘ َسِعٍٚد اهداز ًٓ  اْلُؿَتَؽؾُِّؿ َأوَّ

ٌؿ َغْقَرُه, َفَقُؼقُل:  َٓ َيْبَؼك ُمَتَؽؾِّ َٓ َيَزاُل َلُف اْلَؽاَلُم إِْذ  َؿ َغْقُرُه, َو َٓ ُمَتَؽؾِّ اْلَؽاَلُم, إِْذ 

َْرِض؟ َفاَل ُيـْ  .[16]غافر:   ژ ىئ   ىئ    ېئژ ْٕ ـَ ُمُؾقُك ا ؽُِر َكاَلَم َأَكا اْلَؿؾُِؽ, َأْي

 
ِ
ـْ ُيِريُد إِْبَطاَل َما َأْكَزَل اهلُل  اهلل َّٓ َم َؿ اْلِعَباَد إِ ـْ َطؾَّ ـِ اْلَؽاَلِم َم , َوَكْقَػ َيْعِجُز َط

ََكاَم؟. ْٕ  اْلَؽاَلَم, َوَأْكَطَؼ ا

َٓ 164]الـساء:  ژ چ  چ چ ڃ ژَقاَل اهلُل فِل ِكَتابِِف:  [. َفَفَذا 

 پ ٻ ٻ ٻ ژِوياًل َغْقَر َكْػِس اْلَؽاَلِم, َوَقاَل لُِؿقَسك: َيْحَتِؿُؾ َتلْ 

 ائ  ائ ى   ى ې ژَوَقاَل:  .[144]إطراف:  ژ  پ پ

[. 75]البؼرة:  ژ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 ڤ ٹ ژ[. َوَقاَل: 15]الػتح:  ژ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ژَوَقاَل: 

 ۓ  ۓ ےے  ھ ھ       ھ ھ ژ[. َوَقاَل: 64]يقكس:  ژ ڤ ڤ

 وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې ژَقاَل: . وَ ژ﮲﮳

 .[171]الصافات:   ژ ﮲ ۓ ۓ ے  ے ژ[. َوَقاَل: 6]التقبة:  ژوئ

َوَقاَل:  .[44]الـحؾ:   ژ وئ         ەئ ەئ  ائ ائ ى     ى ې ې  ې ژَوَقاَل اهلُل: 

ـَ اتََّخُذوا اْلِعْجَؾ:  .[58]يس:  ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژ َوَقاَل لَِؼْقِم ُمقَسك ِحق

َوَقاَل  .[89]صف:  ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ

                                                 

 .(155,156لؾدارمل )ص:  «الرد طؾك الجفؿقة» (122)
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 ۋۅ  ۋ  ٴۇ ۈ ۈ   ۆ ۆ   ۇ ڭۇ ڭ ڭ   ڭ ژ[: 157]ص:

 .[148]إطراف:  ژ ۉ ۉ ۅ

 :ا باَِل َتْلِويٍؾ,  َقاَي َأُب٘ َسِعٍٚد  َوَتْثبِقُتُف َكصًّ
ِ
َفِػل ُكؾِّ َما َذَكْرَكا َتْحِؼقُؼ َكاَلِم اهلل

ـٌ َأنَّ اهلَل  َفِػقَؿا َطاَب اهلُل بِِف اْلِعْجَؾ فِل ـِ اْلَؼْقِل َواْلَؽاَلِم َبَقاٌن َبقِّ َغْقُر  َطْجِزِه َط

ٍء ُهَق َمْقُجقٌد بِِف.
ْ

ـْ َيِعقُب اْلِعْجَؾ بَشل َكَُّف َلْؿ َيُؽ
ِ

 َطاِجٍز َطـُْف, َوَأكَُّف ُمَتَؽؾٌِّؿ َوَقائٌِؾ, ٕ

 :ٍُ ِٚٓ  ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ ژ ََٗقاَي ِإِبَسا

َيَة إَِلك َقْقلِِف: [. ا63]إكبقاء:  ژڍ  .[67]إكبقاء:  ژ ھ  ھ ژْٔ

َّٓ َوَأنَّ إَِلَففُ  ـِ اْلَؽاَلِم إِ تِل َيْعُبُدوَن بِاْلَعْجِز َط  َفَؾْؿ َيِعْب إِْبَراِهقُؿ َأْصـَاَمُفْؿ َوآلَِفَتُفُؿ الَّ

ٌؿ َقائٌِؾ.   ُمَتَؽؾِّ

ـَ  ـْ آَم ـٌ لَِؿ ـْ َذلَِؽ َبَقاٌن َبقِّ
َق بَِؿا َأْكَزَل اهلُل.  َفِػقَؿا َذَكْرَكا مِ , َوَصدَّ

ِ
بِؽَِتاِب اهلل

 جئ       ی ی        ی ی ىئ ىئ       ىئ ېئ   ېئ  ېئ ۈئ       ۈئ        ۆئ       ۆئ ۇئ ژ: َوَقاَل اهلُل 

 ىئ ىئ ېئ ېئ     ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژَوَقاَل:  .[149]الؽفػ:  ژ مئ      حئ

 . َوَصَدَق َوَبؾََّغ َرُسقژ ىئ      مئ حئ جئ  ی ی ی ی ىئ
ِ
, ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل

َْرِض َوُطُققكَِفا, َوُقطَِّعْت َأْشَجاُرَها َأْقاَلًما  ْٕ َؿَقاِت َوا َلْق ُجِؿَع مَِقاُه بُِحقِر السَّ

َْشَجاَر  ْٕ َنَّ اْلِؿَقاَه َوا
ِ

ٕ ,
ِ
َْقاَلُم َقْبَؾ َأْن َتـَْػَد َكؾَِؿاُت اهلل ْٕ َلـَِػَدِت اْلِؿَقاُه َواْكَؽَسَرِت ا

َٓ َمْخُؾقَقٌة, َوقَ  َٓ َيُؿقُت, َو  
ٌّ

تَِفا, َواهلُل َحل ْد َكَتَب اهلُل َطَؾْقَفا اْلِػـَاَء ِطـَْد اْكتَِفاِء ُمدَّ

ًؿا َقْبَؾُفْؿ, َفاَل ُيـِْػُد  ًؿا َبْعَد اْلَخْؾِؼ, َكَؿا َلْؿ َيَزْل ُمَتَؽؾِّ َٓ َيَزاُل ُمَتَؽؾِّ َيْػـَك َكاَلُمُف, َو

َٓ  اْلَؿْخُؾقُق اْلَػاكِل َكاَلمَ  ِخَرِة, َوَلْق  اْلَخالِِؼ اْلَباِقل, الَِّذي  ْٔ ْكَقا َوا اْكِؼَطاَع َلُف فِل الدُّ

, َوَأنَّ اهلَل 
ِ
ِء اْلَجْفِؿقَُّة َأكَُّف َكاَلٌم َمْخُؾقٌق ُأِضقَػ إَِلك اهلل َٓ َكاَن َطَؾك َما َيْذَهُب إَِلْقِف َهُم

  ََيت َٓ , َو ٍء َقطُّ
ْ

ْؿ بَشل ـَ َلْؿ َيَتَؽؾَّ
َؿ َلـَِػَد ُكؾُّ َمْخُؾقٍق مِ ـْ َيَتَؽؾَّ , َوَل ٍء َقطُّ

ْ
ُؿ بَشل َؽؾَّ

ـَ اْلُبُحقرِ 
ُفْؿ  :اْلَؽاَلِم َقْبَؾ َأْن َيـَْػَد َماُء َبْحٍر َواِحٍد مِ  ُكؾِّ

ِ
َكَُّف َلْق ُجِؿَع َكاَلُم َخْؾِؼ اهلل

ِ
ٕ
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ْقِر َوالْ  ْكِس َواْلَؿاَلئَِؽِة َوالطَّ ِـّ َواإْلِ ـَ اْلِج
َفا, َوَجِؿقِع َأْطَؿالِِفْؿ, َوُكتَِب مِ َبَفائِِؿ ُكؾِّ

ـَ اْلُبُحقِر, َلُؽتَِب ُكؾُّ َذلَِؽ َوَكِػَد َقْبَؾ َأْن َيـَْػَد َماُء َبْحٍر َواِحٍد, 
بَِؿاِء َبْحٍر َواِحٍد مِ

َٓ اْكِؼَطاَع َلُف, َفاَل َيـَْػُد مَ  َٓ ُطْشُر َبْحٍر َواِحٍد, َوَلؽِـَُّف َكاَلٌم  َٓ َيْػـَك, َوْيـََؼطُِع َما َو ا 

 َيْبَؼك.

  
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ََحاِديُث َط ْٕ ٌة ملسو هيلع هللا ىلص ُثؿَّ ا ـْ َبْعَدُهْؿ, ُجؿَّ ـَ َفَؿ َوَأْصَحابِِف َوالتَّابِِعق

 َوَتْثبِقتِِف, َوَسـَْلتِل مِـَْفا بَِبْعِض َما َحَضَر إِْن َش 
ِ
اَء َكثِقَرٌة ُمَتَظاِهَرٌة بَِتْحِؼقِؼ َكاَلِم اهلل

 اهلُل............,

ـْ 
ًفا مِ َٓ ُكِحبُّ ِذْكَر َكثِقٍر مِـَْفا َتَخقُّ ـَ اْلَؽاَلِم َوالـََّظِر, 

ُثؿَّ َطَؾْقِفْؿ ُحَجٌج َكثِقَرٌة مِ

ـْ ِكَتاِب 
ـْ َكَظَر فِقَؿا َذَكْرَكا مِ ـْ َيْؽِػل َم

َٓ َتْحَتِؿَؾَفا ُقُؾقُب ُضَعَػاِء الـَّاِس, َوَلؽِ َأْن 

 
ِ
ِة َقِديًؿا َوَحِديًثا,  اهلل ِء لأِْلُمَّ َٓ َثاِر َأْن َيْعَؾَؿ َأنَّ ُمَخاَلَػَة َهُم ْٔ ـْ َهِذِه ا

يـَا مِ , َوُروِّ

, َوَزَطْؿُتْؿ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقُؼقَل َلُفْؿ: َوَجْدَكا اهلَل َتَعاَلك َوَرُسقَلُف 
ِ
ْقُه َكاَلَم اهلل ََمَة َبْعَدُه َسؿَّ ْٕ َوا

ـْ َبْعِدِه, َأِو اْئُتقا فِقِف  َأْكُتْؿ َأكَُّف َخْؾُؼ 
؟ َفَؽَػك بَِفَذا ُمَخاَلَػًة لِؾَِّف, َولَِرُسقلِِف, َولأِْلََمِة مِ

ِ
اهلل

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ـْ ملسو هيلع هللا ىلصبِؽَِتاٍب َكاصٍِؼ, َأْو َأَثٍر َط ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َأكَُّف َمْخُؾقٌق, َوَل

, َأْو َأَحٍد مِ

 َتْلُتقا بِِف َأَبًدا, َوَكْقَػ 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَتْلُثُروَن اْلُؽْػَر َط

ِ
, ملسو هيلع هللا ىلص, َوَأْصَحاِب َرُسقِل اهلل

ْساَلِم َبْعَدُهْؿ؟  .َوَأْهِؾ اإْلِ

 َٓ ـْ ِكَتاٍب َو
َٓ َأْصَؾ َلَفا مِ َفَذَهَب َبْعُضُفْؿ َيْحَتجُّ بَِتَػاِسقَر َمْؼُؾقَبٍة, َوبَِؿَعاٍن 

َّٓ اْلُؽْػرَ  َٓ إِْجَؿاٍع إِ  َيِؼقـًا. ُسـٍَّة, َو

ـْ ُيـِْزَلُؽُؿ  ُقْؾُت لَِبْعِضِفْؿ: ـُ بَِفا َأْطَؾُؿ مِـُْؽْؿ, َوَل تِل َكْح ُْغُؾقَصاِت الَّ ْٕ َدُطقا َهِذِه ا

ـْ 
ٌء مِ

ْ
تِل ُيْعَتَؿُد فِقَفا َطَؾك َتْػِسقِرُكْؿ, َأْو ُيْؼَبُؾ فِقَفا َشل ـْ كَِتابِِف بِاْلَؿـِْزَلِة الَّ

اهلُل مِ

ِة بَِلْجَؿِعَفا َأكَُّف آَرائُِؽْؿ, وَ  ُمَّ ْٕ ـِ ا ـْ َرُسقلِِف َوَط  َوَط
ِ
ـِ اهلل َقْد َأَتْقـَاُكْؿ بِِف َمـُْصقًصا َط

َّٓ َفَلْكتُ  َطْقُتْؿ, َوإِ  َكَؿا ادَّ
ِ
ـْ َأَحٍد مِـُْفْؿ َمـُْصقًصا َأكَُّف َخْؾُؼ اهلل ا, َفَفاُتقا َط  َحؼًّ

ِ
ُؿ َكاَلُم اهلل
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, اْلُؿْػَتُروَن اْلُؿَػاِرُققَن لَِجؿَ 
ِ
ـَ َقِديًؿا َوَحِديًثا, اْلُؿْؾِحُدوَن فِل آَياِت اهلل اَطِة اْلُؿْسؾِِؿق

ـْ َأَحٍد مِـُْفْؿ. ـْ َتْلُتقا َط  َوَطَؾك ِكَتابِِف َوَرُسقلِِف, َوَل
ِ
 َطَؾك اهلل

, َفَؽاَن َكاَلًما َقائًِؿا َأَرَأْيُتْؿ َقْقَلُؽْؿ: إِكَُّف َمْخُؾقٌق, َفَؿا َبْدُء َخْؾِؼِف؟ َقاَل اهلُل  ـْ َلُف: ُك

ـْ َشاَء اهلُل مِـُْفْؿ َأنَّ اهلَل  َّٓ َم ٍؿ بِِف؟ َفَؼْد َطؾَِؿ الـَّاُس إِ َلْؿ َيْخُؾْؼ  بِـَْػِسِف باَِل ُمَتَؽؾِّ

ـْ َأْن َتُؼقُلقا فِل َدْطَقاكُ 
ْؿ: اهلُل اْلُؿَتَؽؾُِّؿ َكاَلًما َيَرى َوَيْسَؿُع باَِل ُمَتَؽؾٍِّؿ بِِف, َفاَل ُبدَّ مِ

, َفَفَذا َأْجَقُر اْلَجْقِر َوَأْكَذُب اْلَؽِذِب, َأْن ُتِضقُػقا َكاَلَم 
ِ
بِاْلُؼْرآِن, َفَلَضْػُتُؿقُه إَِلك اهلل

َٓ َشؽَّ فِقِف, َفَؽْقَػ َوُهَق ُكػْ  ًبا  ـْ ُكْػًرا َكاَن ُمَؽذِّ ٌر اْلَؿْخُؾقِق إَِلك اْلَخالِِؼ, َوَلْق َلْؿ َيُؽ

ُبقبِقََّة, َوَيْدُطق   الرُّ
َ

ِطل ِخِر َأْن َيدَّ ْٔ  َواْلَقْقِم ا
ِ
ـُ بِاهلل

َٓ َيِحؼُّ لَِؿْخُؾقٍق ُيْممِ َٓ َشؽَّ فِقِف, 

 ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ ژاْلَخْؾَؼ إَِلك ِطَباَدتِِف, َفَقُؼقُل: 

[. 13]صف:  ژ ٻ ٱ ژ .[12]صف:  ژ ەئ ەئ    ائ ژوَ  .[14]صف:  ژٺ

[. 42]صف:  ژ ڻ ں  ں  ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ ژ

 ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ژ .[46]صف:   ژې ۉ ۉ ۅژ

 چچ چ    چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ژ .[56]الذاريات:  ژڃ

 .[64]يس:   ژ ڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ

ََحٍد َأْن َيُؼقَل َهَذا َوَما َأْشبَ 
ِ

َٓ َحؼَّ ٕ ُف اهلُل َأكَُّف  ـْ َأَضؾَّ َّٓ َم َفُف َغْقُر َقْد َطؾَِؿ اْلَخْؾُؼ إِ

 َكافٌِر َكِػْرَطْقَن الَِّذي َقاَل: 
ِ
اِطل إَِلك ِطَباَدتِِف َغْقُر اهلل  ڃ ژاْلَخالِِؼ, َبِؾ اْلَؼائِِؾ بِِف, َوالدَّ

ـُ بَِدْطَقاُه َأْكُػُر َوَأْكَذُب. .[24]الـازطات:   ژ چ چ
 َواْلُؿِجقُب َلُف, َواْلُؿْممِ

َؿ بِ  ُفْؿ بِِصَػاتِِفْؿ َوإِْن ُقْؾُتْؿ: إِكَُّف َتَؽؾَّ َنَّ اْلَخْؾَؼ ُكؾُّ
ِ

ٕ ,
ِ
ِف َمْخُؾقٌق, َفَلَضْػـَاُه إَِلك اهلل

 :َوَكاَلمِِفْؿ لِؾَِّف, َفَفَذا اْلُؿَحاُل الَِّذي َلْقَس َوَراَءُه ُمَحاٌل, َفْضاًل َطَؾك َأْن َيُؽقَن ُكْػًرا

َنَّ اهلَل 
ِ

ٕ  ُـَ اْلَؽاَلِم ك
ُف إَِلك َكْػِسِف َأكَُّف َكاَلُمُف َغْقَر اْلُؼْرآِن َوَما َلْؿ َيـِْسْب َشْقًئا مِ ؾِّ

ْعَر َوَجِؿقَع  قا الشِّ َأْكَزَل َطَؾك ُرُسؾِِف, َفنِْن َقْد َتؿَّ َكاَلُمُؽْؿ َوَلِزْمُتُؿقُه, َلِزَمُؽْؿ َأْن ُتَسؿُّ
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ْقِر َواْلَبَفائِِؿ َكاَل  َباِع َوالطَّ َٓ َيْخَتؾُِػ اْلِغـَاِء َوالـَّْقَح َوَكاَلَم السِّ , َفَفَذا َما 
ِ
َم اهلل

اْلُؿَصؾُّقَن فِل بُِطقلِِف َواْستَِحاَلتِِف, َفَؿا َفْضُؾ اْلُؼْرآِن إًِذا ِطـَْدُكْؿ َطَؾك اْلِغـَاِء َوالـَّْقِح 

؟ َفَؽْقَػ َخصَّ اْلُؼْرآَن بَِلكَّفُ 
ِ
ُف فِل َدْطَقاُكْؿ َكاَلَم اهلل ْعِر, إِْذ َكاَن ُكؾُّ   َوالشِّ

ِ
َكاَلُم اهلل

َٓ َيُشؽُّ  ُطقا َدْطَقى  ًٓ َأْن َيدَّ َوَكَسَب ُكؾَّ َكاَلٍم ِسَقاُه إَِلك َقائِؾِِف؟ َفَؽَػك بَِؼْقٍم َضاَل

ُدوَن فِل بُِطقلِِف َواْستَِحاَلتِِف.  اْلُؿَقحِّ

ـَ بِؽَ   إِيَؿاًكا َوَما َيِزيُد َدْطَقاُكْؿ َتْؽِذيًبا َواْستَِحاَلًة, َوَيِزيُد اْلُؿْممِـِق
ِ
اَلِم اهلل

ْؿ,  َوَتْصِديًؼا, َأنَّ اهلَل  ـْ َلْؿ ُيَؽؾِّ ـَ َم ْكَقا َوَبْق ـْ ُرُسؾِِف فِل الدُّ
ـْ َكؾََّؿ مِ ـَ َم َقْد َمقََّز َبْق

ـْ َلْؿ ُيَؽؾِّْؿ, َفَؼاَل:  ِخَرِة, َوَم ْٔ ـْ َخْؾِؼِف فِل ا
ُؿ مِ ـْ ُيَؽؾِّ  ٻ ٻ ٻ ٻ ژَوَم

ـِ  .[253]البؼرة:  ژ ٺ ٺ ٺ  ڀڀ      ڀ ڀ پ پپ پ ـَ َم َفَؿقََّز َبْق

ـْ َكؾََّؿ ُمقَسك, َفَؼاَل:  ك مِؿَّ ـْ َلْؿ ُيَؽؾِّْؿُف, ُثؿَّ َسؿَّ ـَ َم ُف بَِؽاَلمِِف َوَبْق  چ ڃ ژاْخَتصَّ

َطْقُتْؿ  .[164]الـساء:  ژ چ  چ َّٓ َطَؾك َتْلِويِؾ َما ادَّ ْؿُف َكْػُسُف إِ َفَؾْق َلْؿ ُيَؽؾِّ

اُه َفَؿا َفْض  ـْ َتْؽؾِقِؿِف إِيَّ
ُسِؾ -ُؾ َما َذَكَر اهلُل مِ ـْ َلْؿ ُيَؽؾِّْؿُف؟ إِْذ ُكؾُّ الرُّ َطَؾك َغْقِرِه مِؿَّ

ـَ 
, َفَفَذا ُمَحاٌل مِ

ِ
 إِيَّاُهْؿ مِْثُؾ ُمقَسك, َوُكؾٌّ ِطـَْدُكْؿ َلْؿ َيْسَؿْع َكاَلَم اهلل

ِ
فِل َتْؽؾِقِؿ اهلل

ـْ أَ   َوَتْؽِذيًبا لِؽَِتابِِف, َوَلْؿ َيُؼْؾ: اْلُحَجِج, َفْضاًل َط
ِ
ا لَِؽاَلِم اهلل  ڀ پ ژْن َيُؽقَن َردًّ

ا  .[253]البؼرة:   ژ ڀ      ڀ  إِيَّاُهْؿ. َفِؿؿَّ
ِ
َّٓ َوَأنَّ َحاَلَتْقِفَؿا ُمْخَتؾَِػَتاِن فِل َتْؽؾِقِؿ اهلل إِ

]آل   ژ ی ی ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ    ېئ ۈئ ژَيِزيُد َذلَِؽ َتْحِؼقَؼا َقْقُلُف: 

َٓ ُيَعاقُِب َقْقًما َيْقَم اْلِؼَقاَمِة 77طؿران:  ـٌ َأكَُّف  [. َيْعـِل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة, َفِػل َهَذا َبَقاٌن َبقِّ

. ـَ َّٓ َوَأكَُّف ُمثِقٌب بَِتْؽؾِقِؿِف َقْقًما آَخِري  بَِصْرِف َكاَلمِِف َطـُْفْؿ إِ

 
ِ
ـَ ملسو هيلع هللا ىلص ُثؿَّ َقْد َمقََّز َرُسقُل اهلل ُؿُف,  َبْق َٓ ُيَؽؾِّ ـْ  ـَ َم ُؿُف اهلُل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َوَبْق ـْ ُيَؽؾِّ َم

 
ِّ

ـِ الـَّبِل ـِ َحاتٍِؿ, َط ـْ َطِديِّ ْب يـَا فِل َهَذا اْلَباِب َط ـْ َذلَِؽ َما ُروِّ َما »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َفِؿ

ُؿُف اهللُ َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  َّٓ َسُقَؽؾِّ ـْ َأَحٍد إِ ـْ َأبِل َذرٍّ َوا« ِمـُْؽْؿ ِم يـَا َط َخُر: َما ُروِّ ْٔ ْلَحِديُث ا
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ُؿُفُؿ اهللُ َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ »َقاَل:   َٓ ُيَؽؾِّ ـٌ  «َثاَلَثٌة  ـِ َأْيًضا َبَقاٌن َبقِّ ـِ اْلَحِديَثْق َفِػل َهَذْي

 
ِ
ـَ  َطَؾك َكْػِس َكاَلِم اهلل َٓ ُيَؽؾُِّؿ آَخِري َطْقُتْؿ َأكَُّف ُيَؽؾُِّؿ َأْقَقاًما َو , َوَلْق َكاَن َكَؿا ادَّ

 َواْلُؿَعاَقُب بِِف اْلَؿْصُروُف َطـُْف َسَقاًء ِطـَْدُكْؿ. 
ِ
 َكاَن اْلُؿَثاُب بَِؽاَلِم اهلل

 ٞـَ اْلُؼْرآِن  :(123)قاي ابّ بط
َباُب ِذْكِر َما َكَطَؼ بِِف َكصُّ التَّـِْزيِؾ مِ

, َوَأنَّ 
ِ
 ى  ې ې ژ: اهلَل َطالٌِؿ ُمَتَؽؾٌِّؿ َقاَل اهلُل  اْلَؽِريِؿ بَِلكَُّف َكاَلُم اهلل

 ژ[ َوَقاَل َتَعاَلك: 6]التقبة:   ژ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى

 ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى   ى ې

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ [ َوَقاَل: 75]البؼرة:  ژۈئ

]إطراف:  ژۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

       ی ی        ی ی ىئ ىئ       ىئ ېئ   ېئ  ېئ ۈئ       ۈئ        ۆئ       ۆئ ۇئژ: َوَقاَل  .[158

 پ پ ٻ ٻ ٻژ: َوَقاَل  .[149]الؽفػ:  ژ مئ      حئ جئ

 ىئ ىئ ېئ ېئ     ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژَوَقاَل:  .[144]إطراف:  ژپ

 ۆئ ۇئ ژ: َوَقاَل َتَعاَلك,  ژ ىئ      مئ حئ جئ  ی ی ی ی ىئ

 ژ چ  چ چ ڃ ژَوَقاَل َتَعاَلك:  .[15]الػتح:   ژ ۈئ ۈئ  ۆئ

]إطراف:   ژ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ژ :َوَقاَل َتَعاَلك ,[164اء: ]الـس

َوَلْؿ َيُؼْؾ:  .[87]الـساء:  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ َوَقاَل َتَعاَلك:  .[143

 َخْؾًؼا. َوَقاَل: 
ِ
ـَ اهلل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ َأْصَدُق مِ

ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ژ :  َوَلْؿ َيُؼْؾ: َوإِْذ َخَؾَؼ َربَُّؽ. َوَقاَل . [34]البؼرة:  ژ پ

                                                 

 وما بعده., (216/ 5ٓبـ بطة ) «اإلباكة الؽربى» (123)
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چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ َوَقاَل:  .[115]الؿائدة:  ژ ڤ

 ژی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئژ َوَقاَل َتَعاَلك:  .[116]الؿائدة:  ژڌ  

]غافر:  ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ َوَقاَل َتَعاَلك:  .[119]الؿائدة: 

 :َتَعاَلك َوَقاَل  .[35]البؼرة:  ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ َوَقاَل:  .[64

ـْ ِطْؾِؿِف, َفَؼاَل َتَعاَلك: 
ى  ائ  ائ  ەئ  ژ فِقَؿا َأْطَؾَؿـَاُه فِل كَِتابِِف َأنَّ اْلُؼْرآَن مِ

ک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ژ َوَقاَل:  .[255]البؼرة:  ژەئ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ  :َوَقاَل  .[166]الـساء:  ژڳ

]فاصر:  ژيب  جت  حتجب  حب  خب  مب  ىب    ژ َوَقاَل:  .[14]هقد:  ژڤ  

ـَ  .[11  مِ
ِ
, َفَؽاَلُم اهلل

ِ
ـْ ِطْؾِؿ اهلل

, َوَأكَُّف ِطْؾٌؿ مِ
ِ
 َأنَّ اْلُؼْرآَن َكاَلُم اهلل

ِ
ـَا كَِتاُب اهلل  َفَؼْد َدلَّ

. َقاَل اهلُل َتَعاَلك: 
ِ
ـَ  .[13]السجدة:  ژٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ژ اهلل

ـْ َزَطَؿ َأنَّ مِ َفَؿ

 َشْقئً 
ِ
 َمْخُؾقٌق, َفَؼْد َزَطَؿ َأنَّ اهلَل َكاَن اهلل

ِ
ـْ َزَطَؿ َأنَّ ِطْؾَؿ اهلل ا َمْخُؾقًقا, َفَؼْد َكَػَر. َوَم

 ًٓ ا ـَ َخَؾَؼُفُؿ اهلُل ُجفَّ ِذي ـْ َقاَل َذلَِؽ, َفَؼْد َجَعَؾ اهلَل َتَعاَلك َكَخْؾِؼِف الَّ َٓ ِطْؾَؿ َلُف. َوَم َو

ـَ ُحُدوِثِف َٓ َيْعَؾُؿقَن ُثؿَّ َطؾَّ  ـْ َسَبَؼ َكْقُكُف َطؾَِؿُف, َفَؼْد َكاَن َجاِهاًل فِقَؿا َبْق َنَّ َم
ِ

َؿُفْؿ, ٕ

ـِ آَدَم َقْبَؾ َتْعؾِقِؿِف:  إَِلك ُحُدوِث ِطْؾِؿِف. َقاَل اهلُل  ـْ َجْفِؾ اْب
فِقَؿا َأْخَبَرَكا بِِف مِ

َوَقاَل  .[78]الـحؾ:  ژې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ژ

]الـساء:  ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئژ َلك: َتَعا

 .[239]البؼرة:  ژٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ َوَقاَل َتَعاَلك:  .[113

چ  چ  ڇ   ژ َوَقاَل:  .[5]العؾؼ:  ژک  ک  ک  ک   گ  ژ َوَقاَل َتَعاَلك: 

ْكَساِن الَِّذي َخَؾَؼُف ا .[4]الرحؿـ:  ژڇ  ڇ   هلُل َجاِهاًل باَِل َفَفِذِه َأْوَصاُف اإْلِ

ـْ َزَطَؿ َأنَّ اْلُؼْرآَن َمْخُؾقٌق, َفَؼْد َزَطَؿ َأنَّ ِطْؾَؿ  ـْ َيْعَؾْؿ, َفَؿ َؿُف َما َلْؿ َيُؽ ِطْؾٍؿ, ُثؿَّ َطؾَّ
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 َمْخُؾقٌق, َفَؼْد َشبََّف اهلَل بَِخْؾِؼِف, َوَأكَُّف َكانَ 
ِ
ـْ َزَطَؿ َأنَّ ِطْؾَؿ اهلل  َمْخُؾقٌق. َوَم

ِ
َٓ َيْعَؾُؿ  اهلل

ا َذَكَر اهللُ  ا َكبِقًرا. َومِؿَّ ُة ُطُؾقًّ الَّ ا َتـِْسُبُف إَِلْقِف اْلَجْفِؿقَُّة الضَّ َؿ, َتَعاَلك اهلُل َطؿَّ   ُثؿَّ َتَعؾَّ

ـْ َكاَلمِِف فِل كَِتابِِف َقْقُلُف َتَعاَلك: 
]البؼرة:  ژ ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئژ مِ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ژ : َوَقاَل َتَعاَلك .[37

﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ژ [. َوَقاَل َتَعاَلك: 75]البؼرة:  ژۈئ

ڭ  ژ َوَقاَل:  .[174]البؼرة:  ژ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁    

ۉ  ژ : َوَقاَل  ,ژۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ہ  ژ َوَقاَل:  .[118]البؼرة:  ژ ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵  ﮶  ہ  

﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁      

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ : َوَقاَل  .[174]البؼرة:  ژ    

ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ژ َوَقاَل:  .[45]آل طؿران:  ژۈئ  ۈئ  ېئ  

ھ  ھ     ہ   ہ   ہ    ہژ َوَقاَل:  .[47]آل طؿران:  ژڦ  ڦ   ڦ      ڦ  

 ژھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳    ﮴      ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  

ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ژ َوَقاَل:  .[59]آل طؿران: 

ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ َوَقاَل:  .[77]آل طؿران:  ژجب   حب  خب  

َوَقاَل:  .[171]الـساء:  ژٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

       ھ ھژَوَقاَل:  .[34]إكعام:  ژ ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژ

ې  ې    ژَوَقاَل:  , ژ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ  ۓ ےے  ھ ھ
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ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  

َوَقاَل  ,ژۉ  ۉ ې   ې  ې  ې  ىژ : َوَقاَل , ژۈئ 

 : اف: ]إطر ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻژ

]إكػال:  ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇژ َوَقاَل:  .[54

             ژ َوَقاَل:  .[7

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ژ َوَقاَل:  .[44]التقبة:   ژ     

حب     خب  مب ىب  يب  جت    ژ َوَقاَل:  .[19]يقكس:  ژۇئ  ۇئ   

ڃ  ڃ  ژ َوَقاَل:  .[64]يقكس:  ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ژَوَقاَل: , ژحت

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ َوَقاَل:  .[82]يقكس:  ژچ    چ  چ   چ  ڃ  

ڦ  ڦ             ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ َوَقاَل:  .ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

ٿ  ٹ  ٹ   ژَوَقاَل:  .[114]هقد:  ژڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   

ىئ  ىئ  ی  ژ َوَقاَل:  .[119]هقد:  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

]الؽفػ:  ژی  ی  ی   جئحئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  

]صف:  ژچ  چ          ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ژ َوَقاَل َتَعاَلك:  .[27

]التحريؿ:  ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئژ َوَقاَل:  .[129

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ ژَوَقاَل: . [12

َفَفَذا َوَكْحُقُه فِل اْلُؼْرآِن َكثِقٌر, َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ  .[24]الشقرى:  ژۈئ  ۈئ  ېئ

ُة.الْ  الَّ , َوَأنَّ اهلَل َتَعاَلك َتَؽؾََّؿ بِِف, ِخاَلًفا لَِؿا َتُؼقُلُف اْلَجْفِؿقَُّة الضَّ
ِ
  ُؼْرآَن َكاَلُم اهلل
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َباُب التَّْصِديِؼ بَِلنَّ اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاَلك َكؾََّؿ ُمقَسك, َوَبَقاِن ُكْػِر  :(124)ٗقاي

ـْ َجَحَدُه َوَأْكَؽَرهُ  ـِ  اْطَؾُؿقا ,َم ِة إِْبَراِهقَؿ َوِدي ـْ َزَطَؿ َأكَُّف َطَؾك مِؾَّ َرِحَؿُؽُؿ اهلُل َأكَُّف َم

ٍد  ْساَلِم ُثؿَّ َجَحَد َأنَّ اهلَل َكؾََّؿ ُمقَسك, َفَؼْد َأْبَطَؾ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحؿَّ ـْ َأْهِؾ َشِريَعِة اإْلِ
َوَأكَُّف مِ

ْساَلِم, َوَكَذَب فِل قَ  ـِ اإْلِ ـْ ِدي
َطاُه مِ  فِقَؿا ادَّ

ِ
, َوَردَّ َطَؾك اهلل ـَ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق

ْقلِِف: إِكَُّف مِ

ٍد  َب بَِؿا َجاَء بِِف ِجْبِريُؾ إَِلك ُمَحؿَّ ـََّة َوإِْجَؿاَع ملسو هيلع هللا ىلصَقْقَلُف, َوَكذَّ , َوَردَّ اْلؽَِتاَب َوالسُّ

ِة, َقاَل اهلُل  ُمَّ ْٕ  ے ژ :َوَقاَل  .[164]الـساء:  ژ چ  چ چ ڃ ژ :ا

 ٻ ٻ ٻ ژ :َوَقاَل  .[143طراف: ]إ  ژ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ

  ڀ     ڀ  ڀ ڀ پ پ پ ژ :َوَقاَل  .[144]إطراف:   ژ  پ پ پ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ژ  :َوَقاَل  .[14]صف:   ژ ٺ ٺ ٺ ٺ

  ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇژ  :َوَقاَل  .[9]الـؿؾ:  ژھ 

, 11]صف:  ژ ى   ائ   ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئژ  :َوَقاَل  .[34]الؼصص: 

]الـازطات:  ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ژ  :َوَقاَل  .[12

ُه َوَجَحَد بِِف, َوَقاَل: إِنَّ  .[16, 15 ُف, َوَردَّ  اْلَخبِقُث اْلَؿْؾُعقُن َهَذا ُكؾَّ
ُّ

َفَلْكَؽَر اْلَجْفِؿل

ؿِّ  ُؿ, َوَزَطَؿ َأنَّ َربَُّف َكاْلِحَجاَرِة الصُّ َٓ َيَتَؽؾَّ َؿ َقطُّ َو اْلُبْؽِؿ اْلَجَؿاِد اْلُخْرِس  اهلَل َما َتَؽؾَّ

 َٓ َٓ َتـَْػُع, َو َٓ َتـْطُِؼ, َو َٓ ُتْبِصُر, َو َٓ َتْسَؿُع, َو تِل َكاَكْت َتْعُبُدَها اْلَجاِهؾِقَُّة,  الَّ

ـِ التَّْشبِقِف بَِبـِ  َه اهلَل َوَيْرَفَعُف َط , َوُهَق َمَع َهَذا َيْزُطُؿ َأكَُّف ُيِريُد َأْن ُيـَزِّ ل آَدَم َتُضرُّ

ـْ 
َّٓ مِ َٓ َيُجقُز َأْن َيُؽقَن إِ َيَتَؽؾَُّؿقَن َوَيْسَؿُعقَن َوُيْبِصُروَن, َوَيُؼقُل: إِنَّ اْلَؽاَلَم 

 َٓ  اْلُؼْدَرَة, َوَيْزُطُؿقَن َأكَُّف 
ِ
ـِ اهلل ـِ َوَحْؾٍؼ َوَلَفَقاًت, َفَقـُْػقَن َط َجْقٍف بِؾَِساٍن َوَشَػَتْق

َن َشْقًئا َفَعبََّر َطـُْف, َوَخَؾَؼ َيْؼِدُر َأْن َيَتَؽؾَّ  ِت اْلَؽاَلِم, َوَقاُلقا: إِنَّ اهلَل َكقَّ َٓ َّٓ بِآ َؿ إِ

                                                 

 .(  وما بعده341/ 6ٓبـ بطة ) «اإلباكة الؽربى» (124)
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َصْقًتا, َفَلْسَؿَع ُمقَسك َذلَِؽ اْلَؽاَلَم, ُقْؾـَا: َهْؾ َشاَهْدُتُؿقُه َوَطاَيـْتُِؿُقُه َحتَّك َطؾِْؿُتْؿ 

, ُقؾْ  َٓ  َأنَّ َهَذا َهَؽَذا َكاَن؟ َقاُلقا: 
ِ
. ملسو هيلع هللا ىلص ـَا: َبَؾَغُؽْؿ َأنَّ َرُسقَل اهلل َٓ َقاَل َذلَِؽ؟ َقاُلقا: 

؟  ُقْؾـَا: َفَفْؾ َأْكَزَل اهلُل  ـَ مِق َْكبَِقاِء اْلُؿَتَؼدِّ ْٕ ـَ ا
 مِ

ٌّ
الَِػِة, َأْو َقاَلُف َكبِل َذلَِؽ فِل ُكُتبِِف السَّ

َـّ اْلَؿْعُؼقَل َيُدلُّ َطَؾك َما ُقؾْ 
, َوَلؽِ َٓ ـَاُه, ُقْؾـَا: َفَفْؾ َيُجقُز لَِؿْخُؾقٍق َخَؾَؼُف اهلُل َقاُلقا: 

َكُف َأْن َيُؼقَل  ]صف:  ژ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ     ڀ  ڀ ڀ پ پ پ ژ :َوَكقَّ

, َفَؼْد َزَطَؿ َأنَّ اهلَل َخَؾَؼ َخْؾًؼا 14
ِ
ـْ َزَطَؿ َأنَّ اْلُؿَؽؾَِّؿ لُِؿقَسك َكاَن َغْقَر اهلل [؟ َفَؿ

ُبقبِقَّ  َطك الرُّ ـْ ُدوكِِف, َوَمَضك إَِلك فِْرَطْقَن بِِرَساَلِة ادَّ
َة, َوَأنَّ ُمقَسك َأَجاَبُف َوَطَبَدُه مِ

ا َكبِقًرا, َقاَل اهلُل  ـْ َذلَِؽ ُطُؾقًّ , َتَعاَلك اهلُل َط
ِ
َمْخُؾقٍق, َوَأَمَر فِْرَطْقَن َأْن َيْعُبَد َغْقَر اهلل

 -  َُوَقاَل  .[195]الشعراء:  ژۀ       ڻ  ۀژ  :- فِقَؿا َوَصَػ بِِف ِكَتاَبف: 

َفَؼْد َطؾَِؿ َأْهُؾ  .[4]إبراهقؿ:  ژڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ

 َٓ ـْ ُمَتَؽؾٍِّؿ, َكَؿا 
َّٓ مِ َٓ َيُؽقُن َكاَلٌم إِ اْلِعْؾِؿ بَِؽاَلِم اْلَعَرِب َوَفِصقِح الؾَِّساِن َأكَُّف 

َٓ َططَ  ـْ ُمْرَسٍؾ, َو
َّٓ مِ ـْ ُمْعٍط َوَقاَل َتَعاَلكَيُؽقُن َرُسقٌل إِ

َّٓ مِ  چ ڃ ژ :اٌء إِ

 .[164]الـساء:  ژچژ[, َفَلْدَخَؾ 164]الـساء:   ژچ  چ

َٓ َجائَِز َأْن َيُؼقَل إِْكَساٌن: َكؾَّْؿُت ُفاَلًكا فِل ِكَتابِل  َتْلِكقًدا لِْؾَؽاَلِم َولِـَْػِل اْلَؿَجاِز, َفنِكَُّف 

 .ژچژَوَطَؾك لَِساِن َرُسقلِل 

 ٌٞٚٚ(125)قاي ابّ ت:  
ِّ

ـْ الـَّبِل َثاُر َط ْٔ َحاَبِة ملسو هيلع هللا ىلص َواْسَتَػاَضْت ا َوالصَّ

ـَِّة َأكَُّف ُسْبَحاَكُف ُيـَاِدي بَِصْقِت: َكاَدى ُمقَسك  ِة السُّ ؿَّ
ـْ َأئِ

ـْ َبْعَدُهْؿ مِ ـَ َوَم َوالتَّابِِعق

ـْ َوُيـَاِدي ِطَباَدُه َيْقَم اْلِؼَقاَمِة بَِصْقِت َوَيَتَؽؾَُّؿ بِ 
ـْ َأَحٍد مِ اْلَقْحِل بَِصْقِت َوَلْؿ ُيـَْؼُؾ َط

َٓ َأكَُّف َأْكَؽَر َأْن َيَتَؽؾََّؿ اهللُ  َؾِػ َأكَُّف َقاَل: إنَّ اهلَل َيَتَؽؾَُّؿ باَِل َصْقٍت َأْو باَِل َحْرٍف َو  السَّ

                                                 

 .(345, 344/ 12) «مجؿقع الػتاوى» (125)
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ْقَت الَّ  :بَِصْقِت َأْو بَِحْرِف   ,ِذي َسِؿَعُف ُمقَسك َقِديؿٌ َكَؿا َلْؿ َيُؼْؾ َأَحٌد مِـُْفْؿ إنَّ الصَّ

ـْ 
َْصَقاَت اْلَؿْسُؿقَطَة مِ ْٕ َٓ َقاَل َأَحٌد مِـُْفْؿ: إنَّ َهِذِه ا َٓ إنَّ َذلَِؽ الـَِّداَء َقِديٌؿ َو َو

ـَ  َثاُر ُمْسَتِػقَضٌة َطـُْفْؿ بِاْلَػْرِق َبْق ْٔ ْقُت الَِّذي َتَؽؾََّؿ اهلُل بِِف: َبْؾ ا  الصَّ
َ

اِء ِهل  اْلُؼرَّ

ـْ  وَن َم ـَِّة َيُعدُّ ُة السُّ ؿَّ
ـَ َأْصَقاِت اْلِعَباِد. َوَكاَن َأئِ ْقِت الَِّذي َيَتَؽؾَُّؿ اهلُل بِِف َوَبْق الصَّ

ـْ اْلَجْفِؿقَّة
َؿُف بَِصْقِت مِ َماُم َأْحَؿد :َأْكَؽَر َتَؽؾُّ ـْ َقاَل إنَّ  - َكَؿا َقاَل اإْلِ ا ُسئَِؾ َطؿَّ َلؿَّ

َٓ َيَتَؽؾَّ  ِء جفؿقة إكََّؿا َيُدوُروَن َطَؾك التَّْعطِقؾِ - ُؿ بَِصْقِت َفَؼاَل اهلَل  َٓ  .: َهُم
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ژ  :قال اهلل 

 .[54]إطراف:  ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ  .[73]هقد:  ژڤ    ڤ  ڦ  ڦ  

 .[1]الػرقان:  ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ژ 

 .[1]الؿؾؽ:  ژٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ژ

 حديث أبل هريرة  
ِّ

ـِ الـَّبِل َبْقـََؿا َأيُّقُب َيْغَتِسُؾ ُطْرَياًكا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط

ل َثْقِبِف، َفـَاَدى َربُُّف: َيا َأيُّقُب َألَ 
ـْ َذَهٍو، َفَجَعَؾ َيْحثِل فِ ْؿ َخرَّ َطَؾْقِف ِرْجُؾ َجَراٍد ِم

ـْ َبَرَكتَِؽ  ـْ َٓ ِهـَك بِل َط
، َوَلؽِ ا َتَرى؟ َقاَل: َبَؾك، َيا َربِّ ـْ َأْهـَْقُتَؽ َطؿَّ  .(126)«َأُك

 ٍٚا أحدهؿا: وأما الربكة: فؽذلؽ كقطان أيًض  :(127) قاي ابّ اهق

ويتعدى بـػسف تارة وبلداة طؾك  ,بركة هل فعؾف تبارك وتعالك والػعؾ مـفا بارك

ا ارة والؿػعقل مـفا: مبارك وهق ما جعؾ كذلؽ فؽان مباركً تارة وبلداة يف ت

والـقع الثاين: بركة تضاف إلقف إضافة الرحؿة والعزة والػعؾ مـفا  .بجعؾف تعالك

ففق سبحاكف الؿبارك وطبده  تبارك ولفذا ٓ يؼال لغقره ذلؽ وٓ يصؾح إٓ لف 

هلل فؿـ بارك ا ژگ  گ  گ  گ  ڳ  ژ : ورسقلف كؿا قال الؿسقح 

كؿا أصؾؼفا طؾك  :وأما صػتف تبارك فؿختصة بف تعالك ,فقف وطؾقف ففق الؿبارك

ۇ  ۇ  ژ  ژٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ژ  ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ كػسف بؼقلف: 

ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ  ژۆ  ۆ  

                                                 

 .(7493البخاري ) رواه (126)

 .(185/ 2) «بدائع الػقائد» (127)

 ( ًا جاء يف اهَبَسَكٞ ٗاهَتَباُزن2)
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ۉ  ۉ   ژ   ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ  ژۋ  ۋ  ۅ   

أفال  ژڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژ   ژې       ې  ې  ې  ى  ى  ائ   

وجاءت  ؟تراها كقػ اصردت يف الؼرآن جارية طؾقف مختصة بف ٓ تطؾؼ طؾك غقره

فجاء بـاء تبارك طؾك بـاء  ,كتعالك وتعاضؿ وكحقهؿا :طؾك بـاء السعة والؿبالغة

 .تعالك الذي هق دال طؾك كؿال العؾق وهنايتف فؽذلؽ تبارك
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ    ٱژ : قال اهلل 

ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 .[4]الحديد:  ژڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  ڃ  

 يؼقل: وهق شاهد   ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ  :(128) اهطربٜ قاي

وهق لؽؿ أيفا الـاس أيـؿا كـتؿ يعؾؿؽؿ, ويعؾؿ أطؿالؽؿ, ومتؼؾبؽؿ ومثقاكؿ, 

 .طؾك طرشف فقق سؿقاتف السبع

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ژ : وقال 

ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   

 ژڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

 .[7]الؿجادلة: 

 ثؿ وصػ جّؾ ثـاؤه قربف مـ طباده وسؿاطف  :(129)  اهطربٜ قاي

ڀ  ژ كجقاهؿ, وما يؽتؿقكف الـاس مـ أحاديثفؿ, فقتحدثقكف سًرا بقـفؿ, فؼال: 

, يسؿع سّرهؿ ژٿ ٿ   ٿژ مـ خؾؼف,   ژٺ    ٺ  ٺ  ٺ  

 ژٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ژ وكجقاهؿ, ٓ يخػك طؾقف شلء مـ أسرارهؿ, 

 ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ هق سادسفؿ كذلؽ,  يؼقل: وٓ يؽقن مـ كجقى خؿسة إٓ

                                                 

 .(169/ 23) «تػسقر الطربي» (128)

 .(236/ 23) «تػسقر الطربي» (129)

  ( ًعٚٞ اهلل3)
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إذا  ژڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ژ مـ خؿسة,  ژڦ  ڦژ يؼقل: وٓ أقؾ مـ ثالثة 

 يؼقل: يف أّي مقضع ومؽان كاكقا. ژ ڄ  ڄ  ڄژ تـاجقا, 

, بؿعـك: أكف مشاهدهؿ بعؾؿف, وهق طؾك ژٿ ٿژ وطـل بؼقلف: 

 طرشف.

 ـْ إَِحاَصِة ِطْؾِؿِف بَِخْؾِؼِف ُثؿَّ َقاَل َتَعاَلك مُ  :(134) قاي ابّ كجري ْخبًِرا َط

ـَ َكاُكقا فؼال  َواصِّاَلِطِف َطَؾْقِفْؿ َوَسَؿاِطِف َكاَلَمُفْؿ, َوُرْؤَيتِِف َمَؽاَكُفْؿ َحْقُث َكاُكقا َوَأْي

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ژ َتَعاَلك: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ   ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ     

ُهْؿ َوَكْجَقاُهؿْ  :أي , ژ ڄ َوُرُسُؾُف َأْيًضا َمَع , مطؾع َطَؾْقِفْؿ َيْسَؿُع َكاَلَمُفْؿ َوِسرَّ

ۈ  ژ َذلَِؽ َتْؽُتُب َما َيَتـَاَجْقَن بِِف َمَع طؾؿ اهلل بف وسؿعف لفؿ, كؿا قال تعالك: 

]التقبة:  ژۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ژ [ وقال تعالك: 78

ْخُرِف:  ژڈ   .[84]الزُّ

ْجَؿاَع َطَؾك َأنَّ اْلُؿَراَد بَِفِذِه أية معقة طؾؿف َتَعاَلك  َولَِفَذا َحَؽك َغْقُر َواِحٍد اإْلِ

َـّ سؿعف أيًض 
َٓ َشؽَّ فِل إَِراَدِة َذلَِؽ, َوَلؽِ ُمِحقٌط بِِفْؿ َوَبَصَرُه َكافٌِذ ا مع طؾؿف هبؿ َو

ـْ أمقرهؿ شلء, ثؿ قال تعالك فِقِفْؿ َفُفَق 
َٓ َيِغقُب َطـُْف مِ  :ُمطَّؾٌِع َطَؾك َخْؾِؼِف 

َماُم َأْحَؿُد: اْفَتَتَح  .ژڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ژ وقال اإْلِ

َيَة بِاْلِعْؾِؿ َواْخَتَتَؿَفا بِاْلِعْؾؿِ  ْٔ  .ا

                                                 

 .(73/ 8) «تػسقر ابـ كثقر» (134)
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ وقال سبحاكف: 

 .[148]الـساء:  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

 يعـل: واهلل شاهدهؿژڦ  ڄ  ژ :(131)  اهطربٜ قاي ,. 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ژ : وقال 

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  

         ﮻﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

                   

 .[44]التقبة:  ژ     ڭ   

 ٜٕن اهلل معـا واهلل كاصركا, فؾـ يعؾؿ الؿشركقن  :(132) قاي اهطرب

 بـا ولـ يصؾقا إلقـا.

 [46]صف:   ژ  ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ  ۋ ٴۇ ژوقال سبحاكف: 

 أطقـؽؿا طؾقف, وأبصركؿا  ژۅ  ۉژ  :(133) اهطربٜ قاي

ما  ژېژ يجري بقـؽؿا وبقـف, فلففؿؽؿا ما تحاوراكف بف  ما ژۉژ

 مـ ذلؽ شلء.
ّ

 تػعالن ويػعؾ, ٓ يخػك طؾل

 

                                                 

 .(191/ 9) «تػسقر الطربي» (131)

 .(258/ 14) «تػسقر الطربي» (132)

 .(315/ 18) «تػسقر الطربي» (133)
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 َأْي:   ژ  ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ  ۋ ٴۇ ژ :(134) قاي ابّ كجري

 َٓ َٓ َتَخاَفا مِـُْف, َفنِكَّـِل َمَعُؽَؿا َأْسَؿُع َكاَلَمُؽَؿا َوَكاَلَمُف, َوَأَرى َمَؽاَكُؽَؿا َوَمَؽاَكُف, 

 َٓ ُس َو َٓ َيَتـَػَّ ٌء, َواْطَؾَؿا َأنَّ َكاِصَقَتُف بَِقِدي, َفاَل َيَتَؽؾَُّؿ َو
ْ

ـْ َأْمِرُكْؿ َشل
 مِ

َّ
َيْخَػك َطَؾل

َّٓ بِنِْذكِل َوَبْعَد َأْمِري, َوَأَكا َمَعُؽَؿا بِِحْػظِل َوَكْصِري َوَتْليِقِدي.  َيْبطُِش إِ

 .[62اء: ]الشعر ژڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ : قال مقسل 

 ٜقال  ژڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ وققلف:  :(135) قاي اهطرب

مقسك لؼقمف: لقس إمر كؿا ذكرتؿ, كال لـ تدركقا إن معل ربل سقفديـ, 

 يؼقل: سقفديـ لطريؼ أكجق فقف مـ فرطقن وققمف.
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 .(356/ 19) «تػسقر الطربي» (135)
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 اهفصى اهجاهح
 (136)اهصفات اهفعوٚٞ

 
 :(137)( ًا جاء يف اهِزٗي1)                                                           

                                                 

: الصػات الػعؾقة التل يتصػ هبا حقث تؼتضقفا حؽؿتف, وإن كان ( قال العثقؿقـ 136)

 ًٓ ًٓ , وأبدً أصؾ هذه الصػات الػعؾقة ثابتًا لف أز  لؿا ا, فنن اهلل تعالك لؿ يزل وٓ يزال فعا

 .(46)ص:  «تؼريب التدمرية» .يريد

 فبقط كؾفا ضعقػة مـفا:( وردت طدت روايات بؾػظ ال137)

( مـ صريؼ َطبُْد 3673برقؿ )  «الؿسـد»رواه أحؿد يف  حديث ابـ مسعقد  .1

ـِ َمْسُعقٍد بف,  ـِ اْب َْحَقِص, َط ْٕ ـْ َأبِل ا , َط
ُّ

َثـَا َأُبق إِْسَحاَق اْلَفْؿَداكِل ـُ ُمْسؾٍِؿ, َحدَّ اْلَعِزيِز ْب

((, 14245) «ىالؽرب»ئل يف الـساطـد وذكر ابـ مسعقد ٓ يصح, فؼد رواه إطؿش 

 «جامع معؿر»يف ومعؿر  .(1/293) «التقحقد»طـد ابـ خزيؿة يف وإسرائقؾ 

أحؿد يف طـد وأبق طقاكة  .(1727)« صحقحف»يف مسؾؿ طـد (, وشعبة 19654)

يف (, ويقكس 1727)« صحقحف»يف مسؾؿ طـد (, ومـصقر 11386, 8974) «الؿسـد»

يف (, وزيد بـ أكقسة 744لمجري ) «الشريعة»يف ي والثقر .(38لؾدارقطـل ) «الـزول»

كؾفؿ مـ صريؼ َأبِل  .(2لؾدارقطـل ) «الـزول»يف  , وسؾقؿان بـ حزم«الدطاء لؾطرباين»

ـِ  ـْ َأبِل َسِعقٍد, َوَأبِل ُهَرْيَرَة بف, فؾعؾ ذكر اْب ََغرِّ َأبِل ُمْسؾٍِؿ, َيْرِويِف َط ْٕ ـِ ا إِْسَحاَق, َط

ـُ ُمْسؾِؿٍ َمْسُعقٍد مـ أوهام  ففق وإن كان ثؼة إٓ أن ابـ حبان قال فقف: ربؿا  :َطْبُد اْلَعِزيِز بْ

 .وهؿ فلفحش

قال شقخـا حػظف اهلل: ذكر ابـ مسعقد ٓ يصح, والرواية بف شاذة, وكالم ابـ حبان يف 

 هذا الباب صقب ومؼبقل.

 :بعض الطرق يف حديث أبل هريرة   .2

= 
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 حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
َيـِْزُل َربُّـَا َتَباَرَك َوَتَعاَلك »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َيْدُطقكِل  ْقِؾ أِخُر َفَقُؼقُل: َم ـَ َيْبَؼك ُثُؾُث الؾَّ ْكَقا، ِحق َؿاِء الدُّ ُكؾَّ َلْقَؾٍة إَِلك السَّ

ـْ َيْسَتْغِػُركِل َفَلْهِػَر َلفُ فَ  ـْ َيْسَلُلـِل َفُلْططَِقُف، َم  .(138)«َلْسَتِجقَو َلُف، َم

 حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
إَِذا َمَضك َشْطُر »ملسو هيلع هللا ىلص: , َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

كْ  َؿاِء الدُّ ْقِؾ، َأْو ُثُؾَثاُه، َيـِْزُل اهللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلك إَِلك السَّ ـْ َسائٍِؾ الؾَّ َقا، َفَقُؼقُل: َهْؾ ِم

ـْ ُمْسَتْغِػرٍ ُيْغَػُر َلُف ؟ َحتَّك َيـَْػِجَر  ـْ َداٍع ُيْسَتَجاُب َلُف ؟ َهْؾ ِم ُيْعَطك؟ َهْؾ ِم

ْبُح   .(139)«الصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

« ىالؽرب»( مـ صريؼ أبل طقاكة, والـسائل يف 11386, 8974) «الؿسـد»رواه أحؿد يف 

لؾدارقطـل  «الـزول»يف ( مـ صريؼ فضقؾ بـ طقاض طـ مـصقر, ويقكس 14242)

ويف سـده ضعػ,  ,(744لمجري ) «الشريعة»يف ويف سـده ضعػ, والثقري  ,(38)

 «الـزول»يف ويف سـده ضعػ, وسؾقؿان بـ حزم  ,لؾطرباين «الدطاء»يف وزيد بـ أكقسة 

ـِ إََغرِّ َأبِل ُمْسؾٍِؿ بف ,(2لؾدارقطـل ) ـْ َأبِل إِْسَحاَق, َط  ,ويف سـده ضعػ, كؾفؿ َط

 «.السؿاء كيفبط إل» :ولػظف

ـْ َأبِل َسِعقٍد, َوَأبِل  ََغرِّ َأبِل ُمْسؾٍِؿ, َيْرِويِف َط ْٕ ـِ ا والصحقح مـ صريؼ َأبِل إِْسَحاَق, َط

  «.قاالسؿاء الدك ككزل إل»: ُهَرْيَرَة بؾػظ

 ٓبـ خزيؿة «التقحقد»يف (, وإسرائقؾ 14245ؾـسائل )ل «ىالؽرب»يف  رواه )إطؿش

ومـصقر  (,1727مسؾؿ )يف  (, وشعبة19654) «جامع معؿر»يف  (, ومعؿر1/293)

 .مـ صريؼ جرير, كؾفؿ مـ صريؼ َأبِل إِْسَحاَق بف ,(1727مسؾؿ )يف 

 أطؾؿ. أطرضت طـفا لشدة ضعػفا, واهلل ىوثؿ روايات أخر .3

 (.758(, ومسؾؿ )7494, 1145( رواه البخاري )138)

 (.1724( رواه مسؾؿ )139)
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  حديث َأبِل َسِعقٍد, َوَأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
َٓ: َقاَل َرُسقُل اهلل إِنَّ اهلَل »ملسو هيلع هللا ىلص: , َقا

ـْ ُيْؿِفُؾ َحتَّك إِ 
ْكَقا, َفَقُؼقُل: َهْؾ مِ َؿاِء الدُّ ُل, َكَزَل إَِلك السَّ ْقِؾ إَوَّ َذا َذَهَب ُثُؾُث الؾَّ

ـْ َداٍع؟ َحتَّك َيـَْػِجَر اْلَػْجرُ 
ـْ َسائٍِؾ؟ َهْؾ مِ

ـْ َتائٍِب؟ َهْؾ مِ
 .(144)«ُمْسَتْغِػٍر؟ َهْؾ مِ

 ـِ ُمْطِعٍؿ  حديث ُجَبْقِر ْب
ِ
ُكؾَّ   َيـِْزُل اهللُ »َل: َقاملسو هيلع هللا ىلص , َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ ُمْسَتْغِػرٍ َفَلْهِػَر  ـْ َسائٍِؾ َفُلْططَِقُف؟ َهْؾ ِم ْكَقا، َفَقُؼقُل: َهْؾ ِم َلْقَؾٍة إَِلك َسَؿاِء الدُّ

 .(141)«َلُف؟

 ًََٛحاِديُث َقْد َجاَءْت ُكؾَُّفا َوَأْكَثُر  :(142) َقاَي َأُب٘ َسِعٍٚد اهداز ْٕ َفَفِذِه ا

يَؿاِن مِـَْفا فِل كُ  , َوَطَؾك َتْصِديِؼَفا َواإْلِ ـِ بِّ َتَباَرَك َوَتَعاَلك فِل َهِذِه اْلَؿَقاصِ ُزوِل الرَّ

ـْ 
َٓ َيْؿَتـُِع مِ َٓ ُيـْؽُِرَها مِـُْفْؿ َأَحٌد َو ـْ َمَشايِِخـَا, 

بَِفا َأْدَرْكـَا َأْهَؾ اْلِػْؼِف َواْلَبَصِر مِ

 ِرَواَيتَِفا, َحتَّك َضَفَرْت َهِذِه الْ 
ِ
ُروا ملسو هيلع هللا ىلص ِعَصاَبُة َفَعاَرَضْت آَثاَر َرُسقِل اهلل , َوَتَشؿَّ بَِردٍّ

, َفَؼاُلقا: َكْقَػ ُكُزوُلُف َهَذا؟ ُقْؾـَا: َلْؿ ُكَؽؾَّْػ َمْعِرَفَة َكْقِػقَِّة ُكُزولِِف فِل  لَِدْفِعَفا بَِجدٍّ

ٌء مِ 
ْ

َٓ َتْعِؼُؾُف ُقُؾقُبـَا, َوَلْقَس َكِؿْثؾِِف َشل ـْ َخْؾِؼِف َفـَُشبَِّف مِـُْف فِْعاًل َأْو ِصَػًة ِديـِـَا, َو

ـْ َيـِْزُل بُِؼْدَرتِِف َوُلْطِػ ُرُبقبِقَّتِِف َكْقَػ َيَشاُء, َفاْلَؽْقُػ مِـُْف 
بِِػَعالِِفْؿ َوِصَػتِِفْؿ, َوَلؽِ

 
ِ
يَؿاُن بَِؼْقِل َرُسقِل اهلل َٓ ملسو هيلع هللا ىلص َغْقُر َمْعُؼقٍل, َواإْلِ بُّ  فِل ُكُزولِِف َواِجٌب, َو ُيْسَلُل الرَّ

ا َيْػَعُؾ َكْقَػ َيْػَعُؾ َوُهْؿ ُيْسَلُلقنَ  َكَُّف اْلَؼاِدُر َطَؾك َما َيَشاُء َأْن َيْػَعَؾُف َكْقَػ  :َطؿَّ
ِ

ٕ

َّٓ َما َأْقَدَرُه اهلُل  َٓ ُقْدَرَة َلُف إِ ِعقِػ الَِّذي  َيَشاُء, َوإِكََّؿا ُيَؼاُل لِِػْعِؾ اْلَؿْخُؾقِق الضَّ

 ك َطَؾْقِف: َكْقَػ َيْصـَُع؟ َوَكْقَػ َقَدَر؟.َتَعالَ 

                                                 

 (.1727( رواه مسؾؿ )144)

ـْ 16747رواه أحؿد ) صحقح بؿا قبؾف:( 141) اد ْبـ َسَؾَؿَة, َط (, وغقره مـ صريؼ َحؿَّ

ـِ َأبِقِف بف. ـِ ُجَبْقٍر, َط ـْ َكافِِع ْب ـِ ِديـَاٍر, َط  َطْؿِرو ْب

 .(93لؾدارمل )ص:  «الجفؿقةالرد طؾك » (142)
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 ٘ـِْد َصِحقَحِة  :(143) بلس ابّ خزميٞ قاي أب َباُب ِذْكِر َأْخَباٍر َثابَِتِة السِّ

 الؿصطػك 
ِّ

ـِ الـَّبِل بِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلَؼَقاِم َرَواَها ُطَؾَؿاُء اْلِعَراِق َواْلِحَجاِز َط فِل ُكُزوِل الرَّ

ؿَ  ْكَقا ُكؾَّ َلْقَؾٍة.َجؾَّ َوَطالَ إَِلك سَّ  اِء الدُّ

ـْ ِذْكِر 
ـٍ بَِؿا فِل َهِذِه إَْخَباِر مِ ٍق بَِؼْؾبِِف, ُمْسَتْقِؼ َكْشَفُد َشَفاَدَة ُمِؼرٍّ بِؾَِساكِِف, ُمَصدِّ

ـْ َغْقِر َأْن َكِصَػ اْلَؽْقِػقََّة, َٕنَّ َكبِقَّـَا اْلُؿْصَطَػك َلْؿ َيِصْػ َلـَا كَ 
بِّ مِ ْقِػقََّة ُكُزوِل الرَّ

ْكَقا, وَأْطَؾَؿـَا َأكَُّف َيـِْزُل َواهلُل َجؾَّ َوَطالَ ولك َكبِقُُّف  َبَقاَن  ُكُزوِل َخالِِؼـَا إَِلك َسَؿاِء الدُّ

ـْ َأْمِر ِديـِِفْؿ.
ـَ إَِلْقِف اْلَحاَجُة, مِ  َما بِاْلُؿْسؾِِؿق

ُققَن بَِؿا فِل َهِذِه إَْخبَ  ـُ َقائُِؾقَن ُمَصدِّ ـَ َفـَْح ِػق ـْ ِذْكِر الـُُّزوِل َغْقِر ُمَتَؽؾِّ
اِر مِ

 
ُّ

 َلْؿ َيِصْػ َلـَا َكْقِػقََّة الـُُّزوِل.ملسو هيلع هللا ىلص اْلَؼْقَل بِِصَػِة اْلَؽْقِػقَِّة, إِِذ الـَّبِل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(259/ 1ٓبـ خزيؿة  ) «التقحقد» (143)
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 .[5]صف:  ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ ققلف تعالك: 

 ,2, الرطد: 3, يقكس: 54]إطراف:   ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ وققلف: 

 .[4, الحديد: 4, السجدة: 59الػرقان: 

 :ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو 

 َٜ ُٞ اهسَِّأ  َتَباَرَك َوَتَعاَلك:  (144)ُٗسِئَى َزِبَٚع
ِ
ـْ َقْقِل اهلل  ژ ژ    ڈ ژَط

ْستَِقاُء َغْقُر َمْعُؼقٍل, 5]صف:  ژ ڑ
ِ

[ َكْقَػ اْسَتَقى؟ َقاَل: اْلَؽْقُػ َمْجُفقٌل, َوآ

 وَ 
َّ

يَؿاُن بَِذلَِؽ ُكؾُِّف.َوَيِجُب َطؾِل  َطَؾْقُؽُؿ اإْلِ

ٍَُص ِّ َأ ًَاِهِم ِب ,  (145)زٜٗ عّ 
ِ
    ڈژأكف َجاَءه َرُجٌؾ َفَؼاَل: َيا َأَبا َطْبِد اهلل

َفَؽْقَػ اْسَتَقى؟ َقاَل: َفَلْصَرَق َمالٌِؽ بَِرْأِسِف َحتَّك  .[5]صف:  ژ ڑ ژ ژ

ْستِقَ 
ِ

َحَضاُء ُثؿَّ َقاَل: آ يَؿاُن بِِف َطاَلُه الرُّ اُء َغْقُر َمْجُفقٍل, َواْلَؽْقُػ َغْقُر َمْعُؼقٍل, َواإْلِ

َّٓ ُمْبَتِدًطا. َفَلَمَر بِِف َأْن ُيْخَرَج.  َماُل َطـُْف بِْدَطٌة, َوَما َأَراَك إِ  َواِجٌب, َوالسُّ

                                                 

لاللؽائل  «آطتؼاد»(, و868لؾبقفؼل ) «إسؿاء والصػات» سـده حسـ بطرقف: (144)

 ( وغقرهؿ.98لؾذهبل )ص «العؾق»(, و665)

الرد طؾك »(, و866,867لؾبقفؼل ) «إسؿاء والصػات» سـده حسـ بطرقف: (145)

 «آطتؼاد»(, و6/325(, وحؾقة إولقاء ٕبل كعقؿ )144ل )لؾدارم «الجفؿقة

 (, وغقرهؿ,664لاللؽائل )

 بَِسـٍَد َجقِّدٍ قال ابـ حجر 
ُّ

ـِ َوْهٍب َقاَل  ,: َوَأْخَرَج اْلبَْقَفِؼل  بْ
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ُكـَّا ِطـَْد َمالٍِؽ  :َط

 .(447/ 13ٓبـ حجر ) «فتح الباري»)فذكره ( 

 ست٘اء( ًا جاء يف اال2)
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 ٞژ ژ    ڈ ژوقالقا يف ققلف:  :(147()146) قاي ابّ قتٚب 

استقلقت  :غة استقيت طؾك الدار: أيأكف استقلك ولقس يعرف يف الؾ ژڑ

ٱ  ٻ   ٻ  ژ طؾقفا وإكؿا استقى يف هذا الؿؽان: استؼر كؿا قال اهلل تعالك: 

  .استؼررت :أي ,ژٻ  ٻ    پ  پ    

 ًٛڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ژ َقاَل اهلُل َتَعاَلك:  :(148) قاي أب٘ سعٚد اهداز

ڦ  ڦ     ڦ   ڦ     ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

, إِكََّؿا َيْعـِل َأكَُّف ژڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

ـْ َفْقِق اْلَعْرِش بِِعْؾِؿفِ 
َنَّ َطؾَِؿُف بِِفْؿ ُمِحقٌط,  :َحاِضُر ُكؾِّ َكْجَقى, َوَمَع ُكؾِّ َأَحٍد مِ

ِ
ٕ

َٓ َيْحُجُبفُ  ٍء,  َوَبَصَرُه فِقِفْؿ َكافٌِذ, 
ْ

َٓ َيَتَقاَرْوَن مِـُْف بَشل ـْ ِطْؾِؿِف َوَبَصِرِه, َو ٌء َط
ْ

َشل

ـْ َخْؾِؼِف: 
ـٌ مِ

[. َأْقَرُب 7]صف:  ژں  ڻ        ڻ  ژ َوُهَق بَِؽَؿالِِف َفْقَق اْلَعْرِش, َبائِ

ـْ َحْبِؾ اْلَقِريِد, َقاِدٌر َطَؾك َأْن َيُؽقنَ 
ـْ َفْقِق اْلَعْرِش مِ

َكَُّف  :َلُف َذلَِؽ  إَِلك َأَحِدِهْؿ مِ
ِ

ٕ

َْرِض, َفُفَق  ْٕ َٓ فِل ا َؿَقاِت َو َٓ َتْخَػك َطَؾْقِف َخافَِقٌة فِل السَّ ٌء, َو
ْ

َٓ َيْبُعُد َطـُْف َشل

َْرِض, َوَكَذلَِؽ  ْٕ َٓ َأكَُّف َمَعُفْؿ بِـَْػِسِف فِل ا َكَذلَِؽ َرابُِعُفْؿ, َوَخامُِسُفْؿ, َوَساِدُسُفْؿ, 

َرْتُف الْ   ُعَؾَؿاُء.َفسَّ

                                                 

 .(54ٓبـ قتقبة )ص:  « الؾػظ والرد طؾك الجفؿقةآختالف يف» (146)

كؼض اإلمام أبل سعقد طثؿان بـ سعقد طؾك »يراجع كالم الدارمل يف هذا ففق جقد  (147)

 .(454/ 1) «الؿريسل الجفؿل

 .(42لؾدارمل )ص:  «الرد طؾك الجفؿقة» (148)
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 َحدثـِل أبل َقاَل َحدثـَا ُسَريج بـ الـُّْعَؿان  :(149)قاي عبد اهلل بّ أمحد

يَؿان  :بـ أكس َيُؼقلا -َيْعـِل  -َكاَن َمالؽ  :َقاَل َأْخربكِل طبد اهلل بـ َكافِع َقاَل  اإْلِ

 :ْخُؾقق َقاَل مـ َيُؼقل اْلُؼْرآن مَ  :َوَيُؼقل ,اْلُؼْرآن َكاَلم اهلل :َوَيُؼقل ,َققل َوطؿؾ

َؿاء َوطؾؿف فِل كؾ  :َوَقاَل َمالؽ ,ا َويحبس َحتَّك َيُتقبيقجع ضربً  اهلل فِل السَّ

ء ,َمَؽان
ْ

 .َٓ َيْخُؾق مِـُْف َشل

 يؼقل تعالك  ژڑ ژ ژ    ڈ ژ :وققلف :(154) اهطربٜ قاي

 ذكره: الرحؿـ طؾك طرشف ارتػع وطال.

 ا اْحتَِجا :(151) قاي ابّ عبد اهرب ڀ  ٺ    ژ  :ُجُفْؿ بَِؼْقلِِف َوَأمَّ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     

َيةِ   ژ ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ْٔ َة َلُفْؿ فِل َضاِهِر َهِذِه ا َحاَبِة  :َفاَل ُحجَّ َنَّ ُطَؾَؿاَء الصَّ
ِ

ٕ

ـَ َحَؿْؾُت َطـُْفُؿ التَّْلِوي ِذي ـَ الَّ َيةِ َوالتَّابِِعق ْٔ ُهَق  :َؾ فِل اْلُؼْرآِن َقاُلقا فِل َتْلِويِؾ َهِذِه ا

 َوَما َخاَلَػُفْؿ فِل َذلَِؽ َأَحٌد ُيْحَتجُّ بَِؼْقلِِف. ,َوِطْؾُؿُف فِل ُكؾِّ َمَؽانٍ  ,َطَؾك اْلَعْرشِ 

 َُٛفنِن ققؾ: قد تلولتؿ َقْقلف  :(152) قاي ق٘اَ اهشِٞ األصبٔا :

َية  وحؿؾتؿقه ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ ْٔ َطَؾك اْلعؾؿ. ُقْؾـَا: َما تلولـا َذلَِؽ, َوإِكََّؿا ا

َكَُّف َقاَل فِل آخرَها:  :دّلت َطَؾك َأن الُؿَراد بذلؽ اْلعؾؿ
ِ

مئ    ىئ  يئ  جب  ژ ٕ

 .ژحب

                                                 

 ه حسـ.وسـد ,(534/ 1ٕحؿد رواية ابـف طبد اهلل ) «العؾؾ ومعرفة الرجال» (149)

 .(274/ 18) «تػسقر الطربي» (154)

 .(138/ 7) «التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد» (151)

 .(311/ 2) «الحجة يف بقان الؿحجة» (152)
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 ـْ َأكَُّف  :(153) تٌٚٚٞ ابّ قاي
ِة مِ ُمَّ ْٕ َوَذَكْرت َما َأْجَؿَع َطَؾْقِف َسَؾُػ ا

ـْ ُسْبَحاَكُف َفْقَق اْلعَ 
َٓ َيْحَتاُج إَلك َتْحِريٍػ َوَلؽِ ْرِش َوَأكَُّف َمَعـَا َحؼٌّ َطَؾك َحِؼقَؼتِِف: 

ـُقِن اْلَؽاِذَبةِ  ـْ الظُّ  .ُيَصاُن َط

ـََّة َيْحُصُؾ مِـُْفَؿا  :(154) ٗقاي َْمِر فِل َذلَِؽ: َأنَّ اْلؽَِتاَب َوالسُّ ْٕ َوِجَؿاُع ا

ـْ َتدَ  ,َكَؿاُل اْلُفَدى َوالـُّقرِ   َوُسـََّة َكبِقِّفِ لَِؿ
ِ
َباِع اْلَحؼِّ َوَأْطَرَض  ,بََّر ِكَتاَب اهلل َوَقَصَد اتِّ

 َوآَياتِِف. 
ِ
ْلَحاِد فِل َأْسَؿاِء اهلل ـْ َمَقاِضِعِف َواإْلِ ـْ َتْحِريِػ اْلَؽؾِِؿ َط  َط

ـْ َذلَِؽ ُيـَاقُِض َبْعَضُف َبْعًضا َألْ 
َٓ َيْحَسُب اْلَحاِسُب َأنَّ َشْقًئا مِ َبتََّة: مِْثُؾ َأْن َو

ـْ 
ـْ َأنَّ اهلَل َفْقَق اْلَعْرِش ُيَخالُِػُف الظَّاِهُر مِ

ـَِّة مِ َيُؼقَل اْلَؼائُِؾ: َما فِل اْلؽَِتاِب َوالسُّ

اَلِة َفنِنَّ اهللَ » :ملسو هيلع هللا ىلص. َوَقْقُلُف ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ َقْقلِِف:  إْذ َقاَم َأَحُدُكْؿ إَلك الصَّ

 َكْحُق َذلَِؽ َفنِنَّ َهَذا َغَؾٌط. وَ  (155)«ِقَبَؾ َوْجِففِ 

َوُهَق َفْقَق اْلَعْرِش َحِؼقَؼًة َكَؿا َجَؿَع اهلُل َبْقـَُفَؿا فِل  ,َوَذلَِؽ َأنَّ اهلَل َمَعـَا َحِؼقَؼةً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ژ  :َقْقلِِف 

ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ

ءٍ ژڄ    ڃ    ڃ
ْ

 :َوُهَق َمَعـَا َأْيـََؿا ُكـَّا ,. َفَلْخَبَر َأكَُّف َفْقَق اْلَعْرِش َيْعَؾُؿ ُكؾَّ َشل

َّٓ اْلُؿَؼاَرَكَة  َغِة إ َغِة إَذا ُأْصؾَِؼْت َفَؾْقَس َضاِهُرَها فِل الؾُّ َوَذلَِؽ َأنَّ َكؾَِؿَة )َمَع( فِل الؾُّ

ـْ  ـٍ َأْو ِشَؿاٍل: َفنَِذا ُققَِّدْت  اْلُؿْطَؾَؼَة: مِ ـْ َيِؿق ٍة َأْو ُمَحاَذاٍة َط َغْقِر ُوُجقِب ُمَؿاسَّ

ـْ اْلَؿَعاكِل
ْت َطَؾك اْلُؿَؼاَرَكِة فِل َذلَِؽ اْلَؿْعـَك.  ,بَِؿْعـَك مِ  َدلَّ

                                                 

 .(199/ 3) «مجؿقع الػتاوى» (153)

 .(142,143,144/ 5) «مجؿقع الػتاوى» (154)

َكاَن َأَحُدُكْؿ ُيَصؾِّل، َفالَ إَِذا »: (, ولؽـ بؾػظ547(, ومسؾؿ )446( رواه البخاري )155)

َبَؾ َوْجِفِف، َفنِنَّ اهللَ قِبََؾ َوْجِفِف إَِذا َصؾَّك
 .«َيْبُصُؼ قِ
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 َأْو َوالـَّْجَؿ َمَعـَا.  ,َفنِكَُّف ُيَؼاُل: َما ِزْلـَا َكِسقُر َواْلَؼَؿَر َمَعـَا

 َوُيَؼاُل: َهَذا اْلَؿَتاُع َمِعل لُِؿَجاَمَعتِِف َلؽ: َوإِْن َكاَن َفْقَق َرْأِسؽ. 

 َفَاهلُل َمَع َخْؾِؼِف َحِؼقَؼًة َوُهَق َفْقَق َطْرِشِف َحِؼقَؼًة. 

  .َتْخَتؾُِػ َأْحَؽاُمَفا بَِحَسِب اْلَؿَقاِردِ  «اْلَؿِعقَّةُ »ُثؿَّ َهِذِه 

ا َقاَل:  ڦ  ڦ  ڦ  ژ إَلك َقْقلِِف:  ژٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٹژ َفَؾؿَّ

ؾٌِع  ,. َدلَّ َضاِهُر اْلِخَطاِب َطَؾك َأنَّ ُحْؽَؿ َهِذِه اْلَؿِعقَّةِ ژ ڦ  ڄ َوُمْؼَتَضاَها َأكَُّف ُمطَّ

َؾِػ: إكَُّف َمعَ  ـٌ َطالٌِؿ بُِؽْؿ. َوَهَذا َمْعـَك َقْقِل السَّ ُفْؿ َطَؾْقُؽْؿ: َشِفقٌد َطَؾْقُؽْؿ َوُمَفْقِؿ

 بِِعْؾِؿِف َوَهَذا َضاِهُر اْلِخَطاِب َوَحِؼقَؼُتُف.

إَلك َقْقلِِف: ,  ژ ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿژ َوَكَذلَِؽ فِل َقْقلِِف: 

َيَة.  ژ ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄژ  ْٔ  ا

  
ُّ

ا َقاَل الـَّبِل َكاَن   ژ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ژ لَِصاِحبِِف فِل اْلَغاِر: ملسو هيلع هللا ىلص َوَلؿَّ

ا َطَؾك َضاِهِرهِ َهَذا َأيْ  ْت اْلَحاُل َطَؾك َأنَّ ُحْؽَؿ َهِذِه اْلَؿِعقَِّة ُهـَا َمِعقَُّة  ,ًضا َحؼًّ َوَدلَّ

صِّاَلِع َوالـَّْصِر َوالتَّْلِيقِد.
ِ

  آ

 ,ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبژ :َوَكَذلَِؽ َقْقلف َتَعاَلك 

 . ژۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ َوَكَذلَِؽ َقْقُلُف لُِؿقَسك َوَهاُروَن: 

ـِ الـَّْصُر َوالتَّْليِقُد. ,ُهـَا اْلَؿِعقَُّة َطَؾك َضاِهِرَها  َوُحْؽُؿَفا فِل َهِذِه اْلَؿَقاصِ

ـْ ُيِخقُػفُ    َم
ٍّ

ْؼِػ  :َوَقْد َيْدُخُؾ َطَؾك َصبِل ـْ َفْقِق السَّ
َفَقْبؽِل َفُقْشِرُف َطَؾْقِف َأُبقُه مِ

َٓ َتَخْػ: َأَكا َمَعؽ َأْو َأَكا هُ   ـَا: َأْو َأَكا َحاِضٌر َوَكْحُق َذلَِؽ.َفَقُؼقُل: 
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 َوتؼدم َكحقه َطـ ربقَعة شقخ  ,َهَذا َثابت َطـ َمالؽ :(156)اهرٓيب قاي

َٓ كعؼؾفا بؾ كجفؾفا َوَأن  ,َمالؽ َوُهَق َققل أهؾ الّسـة قاصبة َأن َكْقػقَّة آْستَقاء 

َٓ استقاءه َمْعُؾقم َكَؿا أخرب فِل ِكَتابف َوَأكف َكَؿا َيؾِ  َٓ كتحذلؼ َو َٓ كعؿؼ َو قؼ بِِف 

َٓ إِْثَباًتا  ,بؾ كسؽت وكؼػ َكَؿا وقػ الّسؾػ :َكُخقض فِل َلَقاِزم َذلِؽ كػقا َو

َحاَبة والتابعقن َولؿا وسعفؿ  ,وكعؾؿ َأكف َلق َكاَن َلُف َتْلِويؾ لبادر إَِلك َبَقاكف الصَّ

ُؽقت َطـفُ  َٓ مثؾ َلُف فِل  َمَع َذلِؽ َأن اهلل  وكعؾؿ َيِؼقـا ,إِْقَراره وإمراره َوالسُّ

َٓ فِل ُكُزولف  َٓ فِل استقائف َو ا َيُؼقل الظَّالُِؿقَن طؾقً  ِصَػاتف َو  .اا َكبِقرً َطؿَّ

أهنؿ يثبتقن استقاء اهلل  ,مذهب السؾػ يف صػة آستقاء :(157) ٗقاي

مـ خؾؼف ا يؾقؼ بجاللف وطظؿتف, ويـاسب كربيائف, وهق بائـ طؾك طرشف استقاءً 

 وخؾؼف بائـقن مـف.

 وقد أجؿع سؾػ إمة طؾك إثباهتا. ,فآستقاء صػة ثابتة يف الؼرآن والسـة

 ٍٚ(158) قاي ابّ اهق: 
ــــــــع ــــــــا أرب ــــــــارات طؾقف ــــــــؿ طب  فؾف

  
 قــــــد حصــــــؾت لؾػــــــارس الطعــــــان

   
ــــذلؽ ار ــــال وك ــــد ط ــــتؼر وق ــــل اس  وه

  
 تؼــــع الـــــذي مــــا فقـــــف مـــــ كؽـــــران

   
ــــع  وكــــذاك قــــد صــــعد الــــذي هــــق أرب

  
 أبــــــق طبقــــــدة صــــــاحب الشــــــقباينو

   
ـــــــقره ـــــــقل يف تػس ـــــــذا الؼ ـــــــار ه  يخت

  
ـــــــــالؼرآن  درى مــــــــــ الجفؿـــــــــل ب

   

                                                 

 .(139)ص:  «العؾق لؾعؾل الغػار» (156)

 .(188/ 1لؾذهبل ) «العرش» (157)

 .(87)ص:  «كقكقة ابـ الؼقؿ» (158)
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 ٍٗٚفؿعقة الّؾف تعالك مع طبده كقطان: طامة  :(159) قاي ابّ اهق

فلخرب أكف خؾؼ السؿقات وإرض, : وخاصة, وقد اشتؿؾ الؼرآن طؾك الـقطقـ

مـ فقق طرشف, فعؾّقه ٓ  وأكف استقى طؾك طرشف, وأكف مع خؾؼف يبصر أطؿالفؿ

  .يـاقض معقتف, ومعقتف ٓ تبطؾ طؾقه, بؾ كالهؿا حؼ

ہ  ہ  ہ  ژ , ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ژ ققلف:  :فؿـ الؿعقة الخاصة

ڱ  ڱ  ژ , ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبژ, ژہ

 .ژ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ژ , ژڱ  ڱ   ں  

ڀ  ٺ    ژ وققلف:  [,4الحديد: ] ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ  :ومـ العامة

 .[7الؿجادلة: ]أية  ژٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ    ٺ

 ا َقْقُلُف َتَعاَلك:  :(164) قاي ابّ كجري   ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ َوَأمَّ

ا, َلْقَس َهَذا َمْقِضَع َبْسطَِفا, َوإِكََّؿا ُيسؾؽ  ٌت َكثِقَرٌة ِجدًّ َٓ َفؾِؾـَّاِس فِل َهَذا اْلَؿَؼاِم َمَؼا

ـُ فِل َهَذا اْلَؿَؼاِم َمْذَهُب السَّ  , والثقري, َوالؾَّْقُث ْب
ُّ

َْوَزاِطل ْٕ الِِح: َمالٌِؽ, َوا َؾِػ الصَّ

ِة  ـْ َأِئؿَّ
ـُ َراَهَقْيِف َوَغْقُرُهْؿ, مِ ـُ َحـَْبٍؾ, َوإِْسَحاُق ْب , َوَأْحَؿُد ْب

ُّ
افِِعل َسْعٍد, َوالشَّ

ـْ 
ـَ َقِديًؿا َوَحِديًثا, َوُهَق إِْمَراُرَها َكَؿا َجاَءْت مِ َٓ اْلُؿْسؾِِؿق َٓ َتْشبِقٍف َو َغْقِر َتْؽقِقٍػ َو

َٓ ُيْشبُِففُ  , َفنِنَّ اهلَل 
ِ
ـِ اهلل  َط

ٌّ
ـَ َمـِْػل  َتْعطِقٍؾ. َوالظَّاِهُر اْلُؿَتَباَدُر إَِلك َأْذَهاِن اْلُؿَشبِِّفق

ـْ َخْؾِؼِف, وَ 
ٌء مِ

ْ
قَرى:  ژ ٹ ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺ ژَشل  .[11]الشُّ

َْمُر َكَؿا قَ  ْٕ ُة َبِؾ ا ؿَّ
َئِ ْٕ  َشْقُخ اْلُبَخاِريِّ -اَل ا

ُّ
اٍد اْلُخَزاِطل ـُ َحؿَّ ـْ ": -مِـُْفْؿ ُكَعْقؿ ْب َم

ـْ َجَحَد َما َوَصَػ اهلُل بِِف َكْػَسُف َفَؼْد َكَػرَ  . َوَلْقَس فِقَؿا "َشبََّف اهلَل بَِخْؾِؼِف َفَؼْد َكَػَر, َوَم

                                                 

 .(622, 621)ص:  «مختصر الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الجفؿقة والؿعطؾة» (159)

 .(426,427/ 3) «تػسقر ابـ كثقر» (164)
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َٓ َرُسقلَ  َياُت َوَصَػ اهلُل بِِف َكْػَسُف َو ْٔ ِف َتَعاَلك َما َوَرَدْت بِِف ا ـْ َأْثَبَت لِؾَّ ُف َتْشبِقٌف, َفَؿ

 َتَعاَلك, َوَكَػك 
ِ
ِحقَحُة, َطَؾك اْلَقْجِف الَِّذي َيؾِقُؼ بَِجاَلِل اهلل َْخَباُر الصَّ ْٕ ِريَحُة َوا الصَّ

 َتَعاَلك الـََّؼائَِص, َفَؼْد َسَؾَؽ َسبِقَؾ اْلُفَدى.
ِ
ـِ اهلل  َط

 معـاه: «ُتَجاَهَؽ  َتِجْدهُ  اهللَ  اْحَػظِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  :(161) اي ابّ زجبق ,

ف ـْ َحِػَظ ُحدوَد اهلل, وراطك حؼققف, وجد اهلل معف يف ُكؾِّ أحقالف حقث تقجَّ  ,أنَّ َم

ُؼف وُيسدده   .َيُحقُصُف ويـصرُه ويحَػظف ويقفِّ

  ۋژارون: وهذه الؿعقُة الخاصة هل الؿذكقرُة يف ققلف تعالك لؿقسك وه

. ويف ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ وققل مقسك:  ،ژ  ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 
ِّ

ما َضـَُّؽ باثـقـ اهلل ثالثفؿا؟ ٓ تحزن »: -ٕبل بؽر وهؿا يف الغار -ملسو هيلع هللا ىلص ققل الـَّبل

 .«إنَّ اهلل معـا

 .ففذه الؿعقُة الخاصُة تؼتضل الـَّصر والتَّليقَد, والحػظ واإلطاكة

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ژ قلف تعالك: بخالف الؿعقة العامة الؿذكقرة يف ق

ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ , وققلف:  ژ ڄ  ڄ

, فننَّ هذه الؿعقة تؼتضل طؾَؿف واصِّالطف ومراقبتف ٕطؿالفؿ, ففل ژڃ

 .مؼتضقٌة لتخقيػ العباد مـف

عقة إولك تؼتضل حػظ العبد وحقاَصتف وكصَره, فؿـ حػظ اهلل, وراطك والؿ

 حؼققف, وجده أماَمف وُتجاهف طؾك ُكؾِّ حاٍل, فاستلكس بف, واستغـك بف طـ خؾؼف.

                                                 

 .(564/ 2) «جامع العؾقم والحؽؿ» (161)
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ەئ  ەئ  وئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ژ ققلف تعالك: 

 .[214]البؼرة:   ژ ېئ  ېئ  ېئ

ڀ   ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ وققلف:  

 .[158]إكعام:   ژٺ

 .[22]الػجر:  ژى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ وققلف: 

 ِّـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِري  (162)وَط
ِّ

ـِ الـَّبِل َقاُلقا: ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ ُأَكاًسا فِل َزَم

 
ُّ

 َهْؾ َكَرى َربَّـَا َيْقَم الِؼَقاَمِة؟ َقاَل الـَّبِل
ِ
وَن فِل ُرْؤَيِة َكَعْؿ، َهْؾ ُتَض »ملسو هيلع هللا ىلص َيا َرُسقَل اهلل ارُّ

ْؿِس بِالظَِّفقَرِة َضْقٌء َلقَْس فِقَفا َسَحاٌب  َٓ, َقاَل  ،«الشَّ وَن ِفل »َقاُلقا:  َوَهْؾ ُتَضارُّ

  «:ُرْؤَيِة الَؼَؿرِ َلْقَؾَة الَبْدِر َضْقٌء َلْقَس فِقَفا َسَحاٌب؟
ُّ

َٓ, َقاَل الـَّبِل َما »ملسو هيلع هللا ىلص: َقاُلقا: 

 
ِ
َّٓ َكَؿا ُتَضاُروَن فِل ُرْؤَيِة   ُتَضاُروَن فِل ُرْؤَيِة اهلل َيْقَم الِؼَقاَمِة، إِ

، َأْو َفاِجرٍ، .َأَحِدِهَؿا، ـْ َبرٍّ ـْ َكاَن َيْعُبُد اهللَ ِم َّٓ َم ............، َحتَّك إَِذا َلْؿ َيْبَؼ إِ

ـَ الَّتِل َرَأْوُه فِقَفا، فَ  ل َأْدَكك ُصقَرٍة ِم
ـَ فِ ُقَؼاُل: َماَذا َتـَْتظُِروَن َتتْبَُع َأَتاُهْؿ َربُّ الَعاَلِؿق

ْكَقا َطَؾك َأْفَؼرِ َما ُكـَّا إَِلْقِفْؿ َوَلْؿ  ل الدُّ
ٍة َما َكاَكْت َتْعُبُد، َقاُلقا: َفاَرْقـَا الـَّاَس فِ ُكؾُّ ُأمَّ

ـُ َكـَْتظُِر َربَّـَا الَِّذي ُكـَّا َكْعُبُد، َفَقُؼقُل: َأَكا َربُّؽُ  ْؿ، َفَقُؼقُلقَن: َٓ ُكْشِرُك ُكَصاِحْبُفْؿ، َوَكْح

ـِ َأْو َثالًَثا َتْق  َشْقًئا، َمرَّ
ِ
 «.بِاهلل

                                                 

 (, وغقرهؿا.183( وهذا لػظف, ومسؾؿ )4581روي البخاري ) (162)

 ( ًا جاء يف اإلتٚاْ ٗاجملٛء3)
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 ًَٛيْقَم اْلِؼَقاَمِة َمـُْصقٌص  :(163) قاي أب٘ سعٚد اهداز 
ِ
َوَتْػِسقُر إِْتَقاِن اهلل

رٌ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ َقاَل اهلُل َتَعاَلك:  ,فِل اْلؽَِتاِب ُمَػسَّ

ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڃ  ڃ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  

َر اهلُل َتَعاَلك  ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ إَِلك َقْقلِِف: - ژگ     ڳ  ڳ   َفَؼْد َفسَّ

ـِ َتْػِسقرً  َٓ ُيْشَتَبُف َطَؾك ِذي َطْؼؾٍ اْلَؿْعـََقْق َٓ َلْبَس فِقِف, َو ـَ َفَؼاَل فِ : ا 
قَؿا ُيِصقُب بِِف مِ

ْكَقا:  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ژ اْلُعُؼقَباِت فِل الدُّ

ـْ ِطـِْدِه  ژوئ  ۇئ  ژ فحقـ َقاَل: ,  ژ ىئ
َطؾَِؿ َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َأنَّ َأْمَرُه َيـِْزُل مِ

َؿاِء, َوُهَق َطَؾك َطْرِشفِ  ـَ السَّ
 .مِ

ا َقاَل:   تِل َذَكْرَكا, َوَقاَل َأْيًضا ژڄ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ژ َفَؾؿَّ َياِت الَّ ْٔ  :ا

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ژ  ,ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ

ې  ې  ې   ې  ى  ژ وَ , ژېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی 

لِقِؾ, َوبَِؿا َحدَّ لِـُُزوِل  ژى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ـَ الدَّ
َطؾَِؿ بَِؿا َقصَّ اهلُل مِ

َٓ  اْلَؿاَلئَِؽةِ   ُمَحاَسَبَة حؾؼف بِـَْػِسِف, 
َ

 بِـَْػِسِف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة لَِقؾِل
ِ
َيْقَمِئٍذ َأنَّ َهَذا إِْتَقاُن اهلل

 .َيؾِل َذلِؽ َأَحٌد َغقره

                                                 

كؼض اإلمام أبل سعقد طثؿان بـ سعقد طؾك الؿريسل الجفؿل العـقد فقؿا افرتى » (163)

 .(344, 343, 1/342) «مـ التقحقد طؾك اهلل 



 005 صفات زب اهعاملني  

ا َما ادَّطقت مـ اْكتَِؼال َمَؽاٍن إَِلك َمَؽاٍن َأنَّ َذلَِؽ ِصَػُة  :(164) ٗقاي َوَأمَّ

 َٓ , َفنِكَّا  ـَ ـْ ِكَتابِِف, ُثؿَّ َما اْلَؿْخُؾققِق
ا َوَصَػ الـَّاصُِؼ مِ  ُكَؽقُِّػ َمِجقَئُف َوإِْتَقاَكُف َأْكَثَر مِؿَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص. َوَصَػ َرُسقُلُف 

 ٍد َصَؾَقاُت  :(165) قاي ابّ كجري ـَ بُِؿَحؿَّ َيُؼقُل َتَعاَلك ُمَفّدًدا لِْؾَؽافِِري

 َوَساَلُمُف َطَؾْقِف: 
ِ
ۈئ  ۈئ        ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژ اهلل

,  ژېئ ـَ َخِري ْٔ ـَ َوا لِق َوَّ ْٕ ـَ ا َيْعـِل: َيْقَم اْلِؼَقاَمِة, لَِػْصِؾ اْلَؼَضاِء َبْق

, َولَِفَذا َقاَل:  ا َفَشرٌّ ېئ  ژ َفَقْجِزي ُكّؾ َطامٍِؾ بَِعَؿؾِِف, إِْن َخْقًرا َفَخْقٌر, َوإِْن َشرًّ

ې  ى  ى  ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ژ َكَؿا َقاَل: : ژېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  ژ [, َوَقاَل: 23- 21]اْلَػْجِر:  ژېئ  ىئ 

َيَة ]إكعام:  ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ْٔ ا

158]. 

 ـَ اْلَغَؿاِم, وَ  :(166) قاي ابّ كجري
اهلُل َواْلَؿاَلئَِؽُة َيِجقُئقَن فِل ُضَؾٍؾ مِ

 فِل َبْعِض اْلِؼَراَءِة: -َتَعاَلك َيِجلُء فِقَؿا َيَشاُء 
َ

َّٓ َأْن َيْلتَِقُفُؿ اهلُل »َوِهل َهْؾ َيـُْظُروَن إِ

ـَ اْلَغَؿامِ 
 َكَؼْقلِِف:  ,«َواْلَؿاَلئَِؽُة فِل ُضَؾؾ مِ

َ
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ژ َوِهل

  .[25]الػرقان:  ژڈ           ژ  ژ  

                                                 

/ 2) «كؼض اإلمام أبل سعقد طثؿان بـ سعقد طؾك الؿريسل الجفؿل العـقد» (164)

684). 

 .(566/ 1)  «تػسقر ابـ كثقر» (165)

 .(568/ 1ت سالمة )« تػسقر ابـ كثقر» (166)
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 ِل ُهَرْيَرَة حديث َأب 
ُّ

َيُؼقُل اهللُ َتَعاَلك: َأَكا ِطـَْد »ملسو هيلع هللا ىلص: , َقاَل: َقاَل الـَّبِل

ِـّ َطْبِدي بِل، َوَأَكا َمَعُف إَِذا َذَكَركِل، َفنِْن َذَكَركِل فِل َكْػِسِف َذَكْرُتُف فِل َكْػِسل، َوإِْن  َض

ل َمََلٍ َخْقرٍ ِمـُْفْؿ، وَ 
ْبُت إَِلْقِف ِذَراًطا، َذَكَركِل فِل َمََلٍ َذَكْرُتُف فِ َب إَِللَّ بِِشْبرٍ َتَؼرَّ إِْن َتَؼرَّ

ْبُت إَِلْقِف َباًطا، َوإِْن َأَتاكِل َيْؿِشل َأَتْقُتُف َهْرَوَلةً  َب إَِللَّ ِذَراًطا َتَؼرَّ  .(167)«َوإِْن َتَؼرَّ

 ٞيَؿاُن بَِلنَّ  :(168) قاي ابّ بط ِة: َواإْلِ َػاِت َاْلَخَبِريَّ  َاهلَل َبْعُض َالصِّ

ْبُت إَِلْقِف ِذَراًطا»......ثؿ قال: َوَما ُرِوَي: .َخَؾَؼ آَدَم بَِقِدهِ  َب إَِللَّ ِشْبًرا َتَؼرَّ ـْ َتَؼرَّ  ،َم

ْبُت إَِلْقِف َباًطا َب إَِللَّ ِذَراًطا َتَؼرَّ ـْ َتَؼرَّ ـْ َجاَءكِل َيْؿِشل َأَتْقُتُف َهْرَوَلةً  ،َوَم  .«َوَم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (, وغقرهؿا.2675( وهذا لػظف, ومسؾؿ )7445رواه البخاري ) (167)

 .(225)ص:  «اإلباكة طؾك أصقل السـة والدياكة» (168)

 ( ًا جاء يف اهلسٗه4ٞ)
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 ژڦ    ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ  : قال اهلل

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ژ  :وققلف سبحاكف .[4]آل طؿران: 

ٿ  ٹ  ٹ    ژ  :وققلف سبحاكف .[47]إبراهقؿ:  ژڱ   ں  ں   ڻ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ژ  :وققلف سبحاكف .[22]السجدة:  ژٹ  

 .[16]الدخان:  ژې   ې  

 أٓى اهعوٍ بعض أق٘اي: 

 ٜفنكف يعـل بف: معاقبَتف لؿـ ژڃ  چ ژققلف:  :(169) قاي اهطرب ,

 طصاه طؾك معصقتف إياه. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(57/ 14) «ػسقر الطربيت» (169)

(5 َُ ُِِتَقا  ( باب ًا جاء يف اال
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 .[16]الدخان: ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې  ژ  :ققلف تعالك

 .[36]الؼؿر:  ژک  ک  ک  گ   گ  گ  ژ  :وققلف سبحاكف

 .[12]الربوج:   ژ ہ  ہ ہ  ۀ ۀ ژ :وققلف سبحاكف

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 

 َأْي: َوَلَؼْد َكاَن َقْبَؾ  ژک  ک  کژ  :(174) قاي ابّ كجري

 َوَطَذاَبفُ 
ِ
 .ُحُؾقِل اْلَعَذاِب بِِفْؿ َقْد َأْكَذَرُهْؿ َبْلَس اهلل

 ٍٚوقال تعالك يف آلفة الؿشركقـ الؿعطؾقـ:  :(171) قاي ابّ اهق

ی  یی  ی    وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئژ

فجعؾ سبحاكف طدم البطش  ,[195: ]إطراف ژ جئ  حئ   مئ  ىئ

 , طؾك طدم إلفقة مـ طدمت فقف هذه الصػاتوالؿشل والسؿع والبصر دلقاًل 

 والسؿع والبصر مـ أكقاع الصػات., فالبطش والؿشل مـ أكقاع إفعال

 

 

 

                                                 

 .(484/ 7) «تػسقر ابـ كثقر» (174)

 .(915/ 3) «الصقاطؼ الؿرسؾة» (171)

 ( باب ًا جاء يف اِهَبِطع6)



 009 صفات زب اهعاملني  

 

 

 حديث الَبَراَء 
َّ

 , َأْو َقاملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسِؿْعُت الـَّبِل
ُّ

ملسو هيلع هللا ىلص: َل: َقاَل الـَّبِل

ـْ » ـْ َأَحبَُّفْؿ َأَحبَُّف اهللُ، َوَم َّٓ ُمـَافٌِؼ، َفَؿ ، َوَٓ ُيْبِغُضُفْؿ إِ ـٌ َّٓ ُمْمِم  إَْكَصاُر َٓ ُيِحبُُّفْؿ إِ

 .(172)«َأْبَغَضُفْؿ َأْبَغَضُف اهللُ 

 ـِ َطبَّاٍس ـِ اْب   َط
َّ

 َثالََثٌة: ُمْؾِحٌد  َأْبَغُض الـَّاسِ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل
ِ
إَِلك اهلل

ل اِ ْسالَِم ُسـََّة الَجاِهِؾقَِّة، َوُمطَِّؾُو َدِم اْمرٍِئ بَِغْقرِ َحؼٍّ لُِقَفرِيَؼ 
فِل الَحَرِم، َوُمْبَتٍغ فِ

 .(173)«َدَمفُ 

 َـْ َطائَِشة   َط
ِّ

ـِ الـَّبِل  إَلَ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص , َط
ِ
َجاِل إَِلك اهلل دُّ إِنَّ َأْبَغَض الرِّ

 .(174)«الَخِصؿُ 

 َأبِل ُهَرْيَرَة طـ 
ِ
إِنَّ اهللَ إَِذا َأَحوَّ َطْبًدا َدَطا »ملسو هيلع هللا ىلص: , َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َؿاِء  ل السَّ
ِجْبرِيَؾ َفَؼاَل: إِكِّل ُأِحوُّ ُفاَلًكا َفَلِحبَُّف، َقاَل: َفُقِحبُُّف ِجْبرِيُؾ، ُثؿَّ ُيـَاِدي فِ

َؿاِء، َقاَل ُثؿَّ ُيقَضُع َلُف اْلَؼُبقُل ِفل َفَقُؼقُل: إِنَّ اهللَ ُيحِ  وُّ ُفاَلًكا َفَلِحبُّقُه، َفُقِحبُُّف َأْهُؾ السَّ

َْرِض، َوإَِذا َأْبَغَض َطْبًدا َدَطا ِجْبرِيَؾ َفَقُؼقُل: إِكِّل ُأْبِغُض ُفاَلًكا َفَلْبِغْضُف، َقاَل  ْٕ ا

َؿاِء إِنَّ اهللَ ُيْبِغُض ُفاَلًكا َفَلْبِغُضقُه، َقاَل: َفُقْبِغُضُف ِجْبرِيُؾ، ُثؿَّ ُيـَاِدي فِل َأْهِؾ  السَّ

َْرضِ  ْٕ ل ا
 .(175)«َفُقْبِغُضقَكُف، ُثؿَّ ُتقَضُع َلُف اْلبَْغَضاُء فِ

                                                 

 .(75(, ومسؾؿ )3783رواه البخاري ) (172)

 .(6882رواه البخاري ) (173)

 .(2668(, ومسؾؿ )2457رواه البخاري ) (174)

 .(2637رواه مسؾؿ ) (175)

 ( باب ًا جاء يف اِهُبِػض7)
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 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 
 ٍٚإن ما وصػ اهلل سبحاكف بف كػسف مـ الؿحبة  :(176) قاي ابّ اهق

 .أطظؿ صػات الؽؿالمـ  ,والرضك والػرح والغضب والبغض والسخط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(4/1451) «الصقاطؼ الؿرسؾة» (176)
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ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴  ژ  :قال اهلل 

 .[162]آل طؿران:  ژ﮵    ﮶            ﮷  

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ژ :وققلف سبحاكف

 ژک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 .[84]الؿائدة: 

 ژائ  ەئ  ې  ې    ې  ى  ى  ائ   ژ  :ققلف تعالك 

  .[28]محؿد: 

 ِّـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِري  َط
ِ
إِنَّ اهللَ َتَباَرَك »ملسو هيلع هللا ىلص: , َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َْهِؾ الَجـَِّة: َيا َأْهَؾ الَجـَِّة؟ َفَقُؼقُلقَن: َلبَّْقَؽ َربَّـَا َوَسْعَدْيَؽ، َفَقُؼقُل: 
ِٕ َوَتَعاَلك َيُؼقُل 

ـْ َخْؾِؼَؽ، َهْؾ َرِضقُتْؿ؟ َفَقُؼقلُ  قَن: َوَما َلـَا َٓ َكْرَضك َوَقْد َأْطَطْقَتـَا َما َلْؿ ُتْعِط َأَحًدا ِم

ـْ َذلَِؽ؟  ، َوَأيُّ َشْلٍء َأْفَضُؾ ِم ـْ َذلَِؽ، َقاُلقا: َيا َربِّ َفَقُؼقُل: َأَكا ُأْططِقُؽْؿ َأْفَضَؾ ِم

 .(177)«َؾْقُؽْؿ َبْعَدُه َأَبًداَفَقُؼقُل: ُأِحؾُّ َطَؾْقُؽْؿ ِرْضَقاكِل، َفالَ َأْسَخُط طَ 

 ـْ َطاِئَشَة حديث َأبِل ُهَرْيَرَة   , َط
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص , َقاَلْت: َفَؼْدُت َرُسقَل اهلل

ـِ َقَدَمْقِف َوُهَق فِل اْلَؿْسِجِد َوُهَؿا  ـَ اْلِػَراِش َفاْلَتَؿْسُتُف َفَقَقَعْت َيِدي َطَؾك َبْط
َلْقَؾًة مِ

ـْ »َمـُْصقَبَتاِن َوُهَق َيُؼقُل:  َؽ ِم
ـْ َسَخطَِؽ، َوبُِؿَعاَفاتِ الؾُفؿَّ َأُطقُذ بِرَِضاَك ِم

                                                 

 (.2829(, ومسؾؿ )6549ي )رواه البخار (177)

 ( باب ًا جاء يف اهشُِّدط8)
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َٓ ُأْحِصل َثـَاًء َطَؾقَْؽ َأْكَت َكَؿا َأْثـَْقَت َطَؾك  ُطُؼقَبتَِؽ، َوَأُطقُذ ِبَؽ ِمـَْؽ 

 .(178)«َكْػِسَؽ 

 ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  َط
ِّ

ـِ الـَّبِل ـْ إِنَّ الَعْبَد َلَقَتَؽؾَُّؿ بِا»َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص , َط
لَؽؾَِؿِة مِ

, َيْرَفُعُف اهلُل بَِفا َدَرَجاٍت, َوإِنَّ الَعْبَد َلَقَتَؽؾَُّؿ بِالَؽؾَِؿِة  ًٓ َٓ ُيْؾِؼل َلَفا َبا  ,
ِ
ِرْضَقاِن اهلل

, َيْفِقي بَِفا فِل َجَفـَّؿَ  ًٓ َٓ ُيْؾِؼل َلَفا َبا  ,
ِ
ـْ َسَخِط اهلل

 .(179)«مِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(486( رواه مسؾؿ )178)

 .(6478( رواه البخاري )179)
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گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ  :قال اهلل 

 .[93]الـساء:  ژڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ  :وققلف سبحاكف

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  

 .[64]الؿائدة:  ژکک  

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ژ  :وققلف سبحاكف

 .[81]صف:  ژگ  گ  ک  ک  ک  ک  گ  

 
ِ
 حديث َطْبِد اهلل

ِّ
ـِ الـَّبِل ـٍ َيْؼَتطُِع »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص , َط ـْ َحَؾَػ َطَؾك َيِؿق َم

 .(184)«بَِفا َماَل اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ، ُهَق َطَؾْقَفا َفاِجٌر، َلِؼَل اهللَ َوُهَق َطَؾْقِف َهْضَبانُ 

 حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
ا َقَضك اهللُ الَخْؾَؼ »ملسو هيلع هللا ىلص:  , َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َلؿَّ

 .(181)«َكَتَو فِل كَِتابِِف َفُفَق ِطـَْدُه َفْقَق الَعْرِش إِنَّ َرْحَؿتِل َهَؾَبْت َهَضبِل

 َفَقُؼقُلقَن: َيا آَدُم   أن الـاس يلتقن آدم» :وفقف: حديث أبل هريرة

ـْ ُروِحِف، َوَأَمَر الَؿالَئَِؽَة َفَسَجُدوا َأْكَت َأُبق الَبَشرِ، َخَؾَؼَؽ اهللُ بَِقِدِه، َوَكػَ  قَؽ ِم
َخ فِ

                                                 

 .(138(, ومسؾؿ )2356رواه البخاري ) (184)

 .(3194رواه البخاري ) (181)

 ( باب ًا جاء يف اهػطب9)
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قِف َوَما َبَؾَغـَا؟ 
ـُ فِ َلَؽ، َوَأْسَؽـََؽ الَجـََّة، َأَٓ َتْشَػُع َلـَا إَِلك َربَِّؽ، َأَٓ َتَرى َما َكْح

 .(182)«ُه ِمْثَؾفُ َفَقُؼقُل: َربِّل َهِضَو َهَضًبا َلْؿ َيْغَضْو َقْبَؾُف ِمْثَؾُف، َوَٓ َيْغَضُو َبْعَد 

 حديث َأَبل ُهَرْيَرَة 
ِ
 َطَؾك »ملسو هيلع هللا ىلص: , َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ِ
اْشَتدَّ َهَضُو اهلل

 ِفل
ِ
 َطَؾك َرُجٍؾ َيْؼُتُؾُف َرُسقُل اهلل

ِ
 َقْقٍم َفَعُؾقا بِـَبِقِِّف، ُيِشقُر إَِلك َرَباِطَقتِِف، اْشَتدَّ َهَضُو اهلل

 
ِ
 .(183)«َسبِقِؾ اهلل

ـِ َطْؿٍرو حد , َأنَّ َأَبا ُسْػَقاَن, َأَتك َطَؾك َسْؾَؿاَن, َوُصَفْقٍب, يث َطائِِذ ْب

 َمْلَخَذَها, َقاَل 
ِ
ـْ ُطـُِؼ َطُدوِّ اهلل

 مِ
ِ
 َما َأَخَذْت ُسُققُف اهلل

ِ
َوباَِلٍل فِل َكَػٍر, َفَؼاُلقا: َواهلل

  َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: َأَتُؼقُلقَن َهَذا لَِشْقِخ ُقَرْيشٍ 
َّ

َفَلْخَبَرُه, ملسو هيلع هللا ىلص َوَسقِِّدِهْؿ؟, َفَلَتك الـَّبِل

ـْ ُكـَْت َأْهَضْبَتُفْؿ، َلَؼْد َأْهَضْبَت َربََّؽ »َفَؼاَل: 
 «َيا َأَبا َبْؽرٍ َلَعؾََّؽ َأْهَضْبَتُفْؿ، َلئِ

َٓ َيْغِػُر اهلُل   .(184)َلَؽ َيا َأِخلَفَلَتاُهْؿ َأُبق َبْؽٍر َفَؼاَل: َيا إِْخَقَتاْه َأْغَضْبُتُؽْؿ؟ َقاُلقا: 

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 
 ٜٗـَ اْلَقَرى :(185) قاي اهطحا

َٓ َكَلَحٍد مِ   .َواهلُل َيْغَضُب َوَيْرَضك 

 ِٛة إِْثَباُت ِصَػِة  : قاي ابّ أبٛ اهعز احلِف ؿَّ
َئِ ْٕ َؾِػ َوَسائُِر ا َوَمْذَهُب السَّ

َضك, َواْلَعَداَوِة, َواْلقِ  ـَ اْلَغَضِب, َوالرِّ
, َواْلُبْغِض, َوَكْحِق َذلَِؽ مِ َيِة, َواْلُحبِّ َٓ

ـْ َحَؼائِِؼَفا  ـَُة, َوَمـُْع التَّْلِويِؾ الَِّذي َيْصِرُفَفا َط تِل َوَرَد بَِفا اْلؽَِتاُب َوالسَّ َػاِت, الَّ الصِّ

ْؿِع َواْلبَ   َتَعاَلك. َكَؿا َيُؼقُلقَن مِْثَؾ َذلَِؽ فِل السَّ
ِ
ئَِؼِة بِاهلل َصِر َواْلَؽاَلِم َوَسائِِر الالَّ

ْؤَيِة َوَتْلِويُؾ ُكؾِّ  َم بَِؼْقلِِف: إِْذ َكاَن َتْلِويُؾ الرُّ ْقُخ فِقَؿا َتَؼدَّ َػاِت, َكَؿا َأَشاَر إَِلْقِف الشَّ الصِّ

                                                 

 .(3344( رواه البخاري )182)

 .(1793(, ومسؾؿ )4473رواه البخاري ) (183)

 .(2544رواه مسؾؿ ) (184)

 .(84)ص:  «متـ الطحاوية» (185)
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ـُ  -َمْعـًك ُيَضاُف إَِلك الربقبقة  برتك التَّْلِويِؾ, َوُلُزوَم التَّْسؾِقِؿ, َوَطَؾْقِف ِدي

ـَ اْلُؿْسؾِ   .(186)ِؿق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(472)ص:  «الطحاويةشرح » (186)
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ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ  :قال اهلل 

 .[46]التقبة:  ژ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  

 .[38]اإلسراء:  ژيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   ژ  :وققلف سبحاكف

 امِِت ـِ الصَّ  حديث ُطَباَدَة ْب
ِّ

ـِ الـَّبِل  »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص , َط
ِ
ـْ َأَحوَّ لَِؼاَء اهلل  َم

 َكرَِه اهللُ لَِؼاَءهُ 
ِ
ـْ َكرَِه لَِؼاَء اهلل َقاَلْت َطائَِشُة َأْو َبْعُض َأْزَواِجِف: « َأَحوَّ اهللُ لَِؼاَءُه، َوَم

ا َلـَْؽَرُه الَؿْقَت، َقاَل:  َر بِرِْضَقاِن »إِكَّ ـَ إَِذا َحَضَرُه الَؿْقُت ُبشِّ َـّ الُؿْمِم
َلْقَس َذاِك، َوَلؽِ

 وَ 
ِ
 َوَأَحوَّ اهللُ لَِؼاَءُه، اهلل

ِ
ا َأَماَمُف، َفَلَحوَّ لَِؼاَء اهلل َكَراَمتِِف، َفَؾْقَس َشْلٌء َأَحوَّ إَِلْقِف ِمؿَّ

ا َأَماَمُف،   َوُطُؼقَبتِِف، َفَؾْقَس َشْلٌء َأْكَرَه إَِلْقِف ِمؿَّ
ِ
َر بَِعَذاِب اهلل َوإِنَّ الَؽافَِر إَِذا ُحِضَر ُبشِّ

 َوَكرَِه اهللُ لَِؼاَءهُ  َكرَِه لَِؼاءَ 
ِ
 .(187)«اهلل

 حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
إِنَّ اهللَ َيْرَضك َلُؽْؿ »ملسو هيلع هللا ىلص: , َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َٓ ُتْشرُِكقا بِِف َشْقًئا، َوَأْن  َثاَلًثا، َوَيْؽَرُه َلُؽْؿ َثاَلًثا، َفَقْرَضك َلُؽْؿ: َأْن َتْعُبُدوُه، َو

َماِل، َتْعَتِصُؿقا بَِحبْ  ُققا، َوَيْؽَرُه َلُؽْؿ: ِققَؾ َوَقاَل، َوَكْثَرَة السُّ َٓ َتَػرَّ  َجِؿقًعا َو
ِ
ِؾ اهلل

 .(188)«َوإَِضاَطِة اْلَؿالِ 

 حديث َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِّ

ـِ الـَّبِل إِنَّ اهللَ ُيِحوُّ الُعَطاَس، َوَيْؽَرُه »ملسو هيلع هللا ىلص: , َط

ا التََّثاُؤَب، َفنَِذا َطَطَس َفَحِؿَد اهللَ  َتُف، َوَأمَّ ، َفَحؼٌّ َطَؾك ُكؾِّ ُمْسِؾٍؿ َسِؿَعُف َأْن ُيَشؿِّ

                                                 

(, مـ 2684وهذا لػظف, ومسؾؿ ) (, مـ حديث طبادة 6547رواه البخاري ) (187)

 .حديث طائشة 

 .(1715رواه مسؾؿ ) (188)

 ( باب ًا جاء يف اِهُلِس10ٖ)
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ُه َما اْسَتَطاَع، َفنَِذا َقاَل: َها، َضِحَؽ ِمـُْف  ْقَطاِن، َفْؾَقُردَّ ـَ الشَّ َؿا ُهَق ِم التََّثاُؤُب: َفنِكَّ

ْقَطانُ   .(189)«الشَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(6226 ,6223رواه البخاري ) (189)
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ڃ  ڃ      ڃ  چ       ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ژ  :قال اهلل 

 [.14]غافر:  ژچ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ  ڇ   

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 
 ٌٞٚٚوكذلؽ وصػ كػسف بلكف يؿؼت الؽػار,  :(194) قاي ابّ ت

ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  ژ ووصػفؿ بالؿؼت فؼال: 

ولقس  [, 14] غافر:  ژچ       چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ

 الؿؼت. :ثؾالؿؼت م

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(18/ 2) «الرسالة التدمرية» (194)

 ( باب ًا جاء يف املقت11)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ژ  :قال اهلل 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          

 .[144]التقبة:  ژٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 ژ ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک ژ :وقال تعالك

  .[18]الػتح: 

ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې   ژ  :وقال سبحاكف

ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ 

 .[8, 7]البقـة:  ژٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ   

 ـْ َطاِئَشَة  وَط
ِ
ـَ اْلِػَراِش ملسو هيلع هللا ىلص , َقاَلْت: َفَؼْدُت َرُسقَل اهلل

َلْقَؾًة مِ

ـِ َقَدَمْقِف َوُهَق فِل اْلَؿْسِجدِ  قَبَتاِن َوُهَق َوُهَؿا َمـُْص  ,َفاْلَتَؿْسُتُف َفَقَقَعْت َيِدي َطَؾك َبْط

ـْ ُطُؼقَبتَِؽ، َوَأُطقُذ ِبَؽ »َيُؼقُل:  َؽ ِم
ـْ َسَخطَِؽ، َوِبُؿَعاَفاتِ الؾُفؿَّ َأُطقُذ بِرَِضاَك ِم

َٓ ُأْحِصل َثـَاًء َطَؾْقَؽ َأْكَت َكَؿا َأْثـَْقَت َطَؾك َكْػِسَؽ   .(191)«ِمـَْؽ 

 
ِ
اهللَ َيْرَضك َلُؽْؿ َثاَلًثا،  إِنَّ »ملسو هيلع هللا ىلص: وطـ َأبِل ُهَرْيَرَة, َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َٓ ُتْشرُِكقا بِِف َشْقًئا، َوَأْن َتْعَتِصُؿقا  َوَيْؽَرُه َلُؽْؿ َثاَلًثا، َفَقْرَضك َلُؽْؿ: َأْن َتْعُبُدوُه، َو

                                                 

 .(486رواه مسؾؿ ) (191)

 ( باب ًا جاء يف اهسَِّض12ٟ)
 



 

 

 صفات زب اهعاملني                         031

َماِل، َوإَِضاطَ  ُققا، َوَيْؽَرُه لَُؽْؿ: ِققَؾ َوَقاَل، َوَكْثَرَة السُّ َٓ َتَػرَّ  َجِؿقًعا َو
ِ
ِة بَِحْبِؾ اهلل

 .(192)«اْلَؿالِ 

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 
 صػتان َلُف مـ ِصَػات َكػسف. ,َواْلَغَضب والرضك :(193) أمحد قاي 

 ٞباب اإليؿان بلن اهلل  :(194)  قاي ابّ بط  ,يغضب, ويرضك

ويرد  ,قال الشقخ: والجفؿل يدفع هذه الصػات كؾفا ويـؽرها .ويحب, ويؽره

طؿ أن اهلل تعالك ٓ يغضب, وٓ يرضك, وٓ كص التـزيؾ وصحقح السـة, ويز

يحب وٓ يؽره, وإكؿا يريد بدفع الصػات وإكؽارها جحد الؿقصقف هبا. واهلل 

تعالك قد أكذب الجفؿل وأخزاه, وباطده مـ صريؼ الفداية وأقصاه. قال اهلل 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژتعالك: 

 ژېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ژ  .[93]الـساء:  ژڱ   ڱ  ڱ  ں

 .[7]الػاتحة:  ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ وقال:  .[9]الـقر: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ وقال:  .[84]الؿائدة:  ژگ  گ  ڳ  ڳژ وقال: 

[ وقال: 119]الؿائدة:  ژ مت  ىت  يت  جث  مثژ وقال:  .[64]الؿائدة:  ژڍ

ففذا وشبفف يف الؼرآن كثقر.  .[18]الػتح:  ژک  ک  ک  گ   گژ 

]آل  ژڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ژ اهة: وقال يف الحب والؽر

                                                 

 .(1715رواه مسؾؿ ) (192)

 .(149ؽر الخالل )ص: رواية أبل ب «العؼقدة» (193)

 .(127,128/ 7ٓبـ بطة ) «اإلباكة الؽربى» (194)
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وجاءت  .[46]التقبة:  ژے  ۓ  ۓ  ﮲  ژ [, وقال: 31طؿران: 

 بؿا يقافؼ ذلؽ ويضاهقف.ملسو هيلع هللا ىلص السـة طـ الؿصطػك 
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ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ژ  :قال اهلل 

 [.195]البؼرة:  ژے  ۓ  

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ژ  ك:لوققلف تعا 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸  

 .[54]الؿائدة:  ژ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁      

 .[245]البؼرة:  ژڑ   ڑ  ک  ک  ژ  ك:وققلف تعال

 .[222]البؼرة:  ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ژ   ك:وققلف تعال

 .[57]آل طؿران:  ژڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ژ   :كوققلف تعال

ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب               ىب  ژ  ك:وققلف تعال

 .[38]الحج:  ژيب    جت   

 (195) وطـ َسْفٌؾ بـ َسْعٍد 
ُّ

َيْقَم َخْقَبَر: ملسو هيلع هللا ىلص , َقاَل: َقاَل الـَّبِل

اَيَة َهًدا َرُجاًل ُيْػَتُح َطَؾك » َـّ الرَّ ُْططَِق َيَدْيِف، ُيِحوُّ اهللَ َوَرُسقَلُف، َوُيِحبُُّف اهللُ َٕ

ُفْؿ َيْرُجقُه, َفَؼاَل:  ،«َوَرُسقُلفُ  ُفْؿ ُيْعَطك, َفَغَدْوا ُكؾُّ ـَ »َفَباَت الـَّاُس َلْقَؾَتُفْؿ َأيُّ َأْي

؟  «.َطِؾلٌّ

                                                 

 .(2446(, ومسؾؿ )3449رواه البخاري ) (195)

(13ِٞ ٌََحبَّ  ( باب ًا يف اِه
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 ٍـُ َسْعد اٍص فِل إِ (196)وطـ َطامُِر ْب ـُ َأبِل َوقَّ بِؾِِف, َفَجاَءُه , َقاَل: َكاَن َسْعُد ْب

اكِِب, َفـََزَل َفَؼاَل َلُف:  ـْ َشرِّ َهَذا الرَّ
 مِ

ِ
ا َرآُه َسْعٌد َقاَل: َأُطقُذ بِاهلل اْبـُُف ُطَؿُر, َفَؾؿَّ

َأَكَزْلَت فِل إِبِؾَِؽ َوَغـَِؿَؽ, َوَتَرْكَت الـَّاَس َيَتـَاَزُطقَن اْلُؿْؾَؽ َبْقـَُفْؿ؟ َفَضَرَب َسْعٌد 

 فِل َصْدِرِه, فَ 
ِ
إِنَّ اهللَ ُيِحوُّ اْلَعْبَد », َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصَؼاَل: اْسُؽْت, َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

، اْلَخِػلَّ  ، اْلَغـِلَّ  «.التَِّؼلَّ

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 

 ًَٛتَعاَلك :(197) قاي أب٘ سعٚد اهداز 
ِ
ے   ے  ۓ  ۓ  ژ  :َقْقل اهلل

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ  :وَقْقلِفِ  .ژ﮲﮳﮴﮵

 .ژۋ

: ُحبِّ اْلَخالِِؼ   .ژہ  ہ  ہ    ہ  ۀ  ۀژ  ـِ ـَ اْلُحبَّْق َفَجَؿَع َبْق

, لَِقْعَؾَؿ َخْؾُؼُف َأكَُّفَؿا  َٓ ُيِحبُّ ـَ َما ُيِحبُّ َوَما  َق َبْق , ُثؿَّ َفرَّ ـِ َوُحبِّ اْلَؿْخُؾقِق, ُمَتَؼاِرَكْق

, َفَؼاَل:  ـِ ان َغْقُر ُمتَِّػَؼْق ٺ        ژ  وَ . ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  ژ ُمَتَضادَّ

 .ژٺ  ٺ  ٺ  

 ٌٞٚٚ(198) قاي ابّ ت:  : ـَ ـََّة َوإِْجَؿاَع اْلُؿْسؾِِؿق َفنِنَّ اْلؽَِتاَب َوالسُّ

ـَ َوَمَحبََّتُفْؿ َلُف َكَؼْقلِِف َتَعاَلك:   لِِعَباِدِه اْلُؿْممِـِق
ِ
ڈ  ژ  ژ  ژ َأْثَبَتْت َمَحبََّة اهلل

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ ِف: َوَقْقلِ , ژہ    ہژ َوَقْقلِِف:  ژڑ  ڑ

ۈ  ٴۇ  ژ  ,ژے    ےژ  ,ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ َوَقْقلِِف: , ژک

                                                 

 .(2965رواه مسؾؿ ) (196)

 .(865, 864/ 2) «كؼض اإلمام أبل سعقد طثؿان بـ سعقد طؾك الؿريسل» (197)

 .(354/ 2) «مجؿقع الػتاوى» (198)
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 ژڤ  ڦ  ژ  ,ژۋ   ۋ
ُّ

فِل اْلَحِديِث ملسو هيلع هللا ىلص . َوَقاَل الـَّبِل

ِحقِح:  ـْ َكاَن اهللُ َوَرُسقُلُف »الصَّ يَؿاِن: َم
َـّ َحاَلَوَة اْ ِ قِف َوَجَد بِِف

َـّ فِ ـْ ُك َثاَلٌث َم

ا  ـْ َكاَن َيْؽَرُه َأْن َأَحوَّ إَلْقِف ِمؿَّ ِف َوَم َّٓ لِؾَّ َٓ ُيِحبُُّف إ ـْ َكاَن ُيِحوُّ اْلَؿْرَء  ِسَقاُهَؿا َوَم

ل الـَّارِ 
ل اْلُؽْػرِ َبْعَد إْذ َأْكَؼَذُه اهللُ ِمـُْف َكَؿا َيْؽَرُه َأْن ُيْؾَؼك فِ

. َوَقْد َأْجَؿَع «َيْرِجَع فِ

ُتَفا َطَؾك إثْ  ؿَّ
ِة َوَأئِ مَّ ْٕ ـَ َوَمَحبَّتِِفْؿ َلفُ َسَؾُػ ا  َتَعاَلك لِِعَباِدِه اْلُؿْممِـِق

ِ
 .َباِت َمَحبَِّة اهلل
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 .[12]الصافات:  ژڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ  :قال اهلل 

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 

 ٜاختؾػت  ژڳ  ڱ   ڱژ :ققلف :(199) قاي اهطرب

بضؿ  ژبْؾ َطِجْبُت َوَيْسَخُرونَ ژة: قراءة ذلؽ, فؼرأتف طامة قراء الؽقف الؼّراء يف

ا, وتؽذيبفؿ التاء مـ طجبت, بؿعـك: بؾ طظؿ طـدي وكرب اتخاذهؿ لل شريؽً 

تـزيؾل وهؿ يسخرون. وقرأ ذلؽ طامة قراء الؿديـة والبصرة وبعض قراء 

 ,بػتح التاء بؿعـك: بؾ طجبت أكت يا محؿد, ژڳ  ڱژالؽقفة 

 ويسخرون مـ هذا الؼرآن.

لؼقل يف ذلؽ أن يؼال: إهنؿا قراءتان مشفقرتان يف قراء والصقاب مـ ا

 إمصار, فبليتفؿا قرأ الؼارئ فؿصقب.

ا الؼارئ هبؿا مع اختالف معـققفؿا؟ ققؾ: وكقػ يؽقن مصقبً  فنن قال قائؾ:

إهنؿا وإن اختؾػ معـقاهؿا فؽؾ واحد مـ معـققف صحقح, قد طجب محؿد مؿا 

الشرك باهلل, وقد طجب ربـا مـ طظقؿ ما أططاه اهلل مـ الػضؾ, وسخر مـف أهؾ 

 قالف الؿشركقن يف اهلل, وَسِخر الؿشركقن بؿا قالقه.

التـزيؾ بؽؾتقفؿا. فنن  ققؾ:أكان التـزيؾ بنحداهؿا أو بؽؾتقفؿا؟  فنن قال:

قال: وكقػ يؽقن تـزيؾ حرف مرتقـ؟ ققؾ: إكف لؿ يـزل مرتقـ, إكؿا أكزل مرة, 

                                                 

 .(23, 22/ 21) «تػسقر الطربي» (199)

 ( باب ًا يف اِهَعَجِب14)
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تقـ كؾتقفؿا, ولفذا َمقضع سـستؼصل إن شاء اهلل أن يؼرأ بالؼراءملسو هيلع هللا ىلص ولؽـف أمر 

 فقف البقان طـف بؿا فقف الؽػاية. 

 ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې   ېژ  :وققلف تعالك

 [.5]الرطد: 

 ٗ يا محؿد, مـ  ژٴۇ  ۋژ يؼقل تعالك ذكره:  :(244)قاي

ۋ  ژ وين همٓء الؿشركقـ الؿتَّخذيـ ما ٓ يضرُّ وٓ يـػع آلفًة يعبدوهنا مـ د

ٌد إكشاؤكا  ژ ې  ې  ې   ېژ وَبؾِقـا فُعِدمـا  ژۅ  ۅ  ۉ          ۉ   إكا لؿجدَّ

وإطادتـا خؾًؼا جديًدا كؿا كـا قبؾ وفاتـا!! تؽذيًبا مـفؿ بؼدرة اهلل, وجحقًدا 

لؾثقاب والعؼاب والبعث بعد الؿؿات, كؿا حدثـا بشر قال: حدثـا يزيد قال: 

إن طجبت يا  ژٴۇ  ۋ  ۋژ ققلف: , (241)حدثـا سعقد, طـ قتادة

, طجب الرحؿـ  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉ  ې  ې  ې   ېژ محؿد, 

 تبارك وتعالك مـ تؽذيبفؿ بالبعث بعد الؿقت.

 وطـ َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِّ

ـِ الـَّبِل ـْ َقْقٍم َيْدُخُؾقَن », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َط َطِجَو اهللُ ِم

الَِسؾِ  ل السَّ
 .(242)«الَجـََّة فِ

 ـْ َبْعِض َما َيْصـَُع  :(243) اصٍقاي ابّ أبٛ ع
ِب َربِّـَا مِ َباٌب فِل َتَعجُّ

ُب بِِف إَِلْقفِ  ا َيَتَؼرَّ  .ِطَباُدُه مِؿَّ

                                                 

 .(346/ 16) «تػسقر الطربي» (244)

 . قتادة كإل سـده حسـ( 241)

 .(3414) «صحقح البخاري» (242)

 .(249/ 1ٓبـ أبل طاصؿ )« السـة» (243)
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 ٌٞٚٚوهل  ,هذه صػة أخرى «يعجب»وققلف:  :(244) قاي ابّ ت

 .هلل ملسو هيلع هللا ىلص صػة العجب, وقد أثبتفا رسقل اهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(354/ 2) «مجؿقع الػتاوى» (244)
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 ـِ الحديث َأَبل ُهَرْيَرَة  , َط
ِّ

 »َأكَُّف َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ـَّبِل
ِ
إِنَّ اهللَ َيَغاُر، َوَهْقَرُة اهلل

َم اهللُ  ـُ َما َحرَّ َل الُؿْمِم
 .(245)«َأْن َيْلتِ

 بـ مسعقد 
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  وَط

ِّ
ـِ الـَّبِل ـَ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص , َط ـْ َأَحٍد َأْهَقُر ِم َما ِم

َم الَػَقاِحَش  ـْ َأْجِؾ َذلَِؽ َحرَّ ، ِم
ِ
 اهلل

ِ
ـَ اهلل  .(246)«، َوَما َأَحٌد َأَحوَّ إَِلْقِف الَؿْدُح ِم

 ـْ َطاِئَشَة  وَط
ِ
ٍد، َما َأَحٌد َأْهَقَر »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ َرُسقَل اهلل َة ُمَحؿَّ َيا ُأمَّ

ٍد، َلْق َتْعَؾُؿقَن َما أَ  َة ُمَحؿَّ  َأْن َيَرى َطْبَدُه َأْو َأَمَتُف َتْزكِل، َيا ُأمَّ
ِ
ـَ اهلل ْطَؾُؿ، َلَضِحْؽُتْؿ ِم

 .(247)«َقِؾقاًل َوَلَبَؽْقُتْؿ َكثِقًرا

 ـُ ُطَباَدَة: َلْق َرَأْيُت َرُجاًل َمَع اْمَرَأتِل وطـ الُؿِغقَرِة, َقاَل: َقاَل َسْعُد ْب

 
ِ
ْقِػ َغْقَر ُمْصَػٍح, َفَبَؾَغ َذلَِؽ َرُسقَل اهلل ـْ »َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َلَضَرْبُتُف بِالسَّ َهْقَرِة َأَتْعَجُبقَن ِم

َم الَػَقاِحَش َما   َحرَّ
ِ
ـْ َأْجِؾ َهْقَرِة اهلل ََكا َأْهَقُر ِمـُْف، َواهللُ َأْهَقُر ِمـِّل، َوِم َٕ  

ِ
َسْعٍد، َواهلل

ـْ َأْجِؾ َذلَِؽ َبَعَث  ، َوِم
ِ
ـَ اهلل ، َوَٓ َأَحَد َأَحوُّ إَِلْقِف الُعْذُر ِم ـَ َضَفَر ِمـَْفا َوَما َبَط

رِي ـْ َأْجِؾ َذلَِؽ َوَطَد الُؿَبشِّ ، َوِم
ِ
ـَ اهلل ، َوَٓ َأَحَد َأَحوُّ إَِلْقِف الِؿْدَحُة ِم ـَ ـَ َوالُؿـِْذِري

 .(248)«اهللُ الَجـَّةَ 

 

                                                 

 .(2761(, ومسؾؿ )5223( رواه البخاري )245)

 .(5224رواه البخاري ) (246)

 .(5221( رواه البخاري )247)

 .(1499(, ومسؾؿ )7416رواه البخاري ) (248)

(15ِٝ َِٚس  ( باب ًا يف اِهَػ
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 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 
 (249) اهبدازٜ قاي:  

ِّ
 »ملسو هيلع هللا ىلص: َباُب َقْقِل الـَّبِل

ِ
ـَ اهلل  .«َٓ َشْخَص َأْهَقُر ِم

 ْٝكُر إَْخَباِر الَؿْلُثقَرِة فِل الَغْقَرِة )فذكر إخبار ذِ  :(214) قاي ابّ ًِد

 .الدالة طؾك هذه الصػة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(123/ 9) «صحقح البخاري» (249)

 .(248/ 3ٓبـ مـده ) «التقحقد» (214)
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 ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌژ ققلف تعالك: 

 .[26]البؼرة: 

 .[53]إحزاب:   ژ ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇژ ققلف تعالك: 

 حديث أبل واقد الؾقثل 
ِ
َبْقـََؿا ُهَق َجالٌِس فِل ملسو هيلع هللا ىلص  , َأنَّ َرُسقَل اهلل

 
ِ
َوَذَهَب ملسو هيلع هللا ىلص الَؿْسِجِد َوالـَّاُس َمَعُف إِْذ َأْقَبَؾ َثالََثُة َكَػٍر, َفَلْقَبَؾ اْثـَاِن إَِلك َرُسقِل اهلل

 
ِ
ا َأَحُدُهَؿا: َفَرَأى ُفْرَجًة فِل الَحْؾَؼِة ملسو هيلع هللا ىلصَواِحٌد, َقاَل: َفَقَقَػا َطَؾك َرُسقِل اهلل , َفَلمَّ

ا َفَرَغ  َفَجَؾَس  ا الثَّالُِث: َفَلْدَبَر َذاِهًبا, َفَؾؿَّ ا أَخُر: َفَجَؾَس َخْؾَػُفْؿ, َوَأمَّ فِقَفا, َوَأمَّ

 
ِ
 َفآَواُه »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُل اهلل

ِ
ا َأَحُدُهْؿ َفَلَوى إَِلك اهلل ـِ الـََّػرِ الثَّالََثِة؟ َأمَّ َأَٓ ُأْخبُِرُكْؿ َط

ا أَخُر  ا أَخُر َفَلْطَرَض َفَلْطَرَض اهللُ اهللُ، َوَأمَّ َفاْسَتْحَقا  َفاْسَتْحَقا اهللُ ِمـُْف، َوَأمَّ

 .(211)«َطـْفُ 

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 
 ٝذْكُر َما َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ اهلل َوَصَػ َكْػَسُف بِالَحَقاءِ  :(212) قاي ابّ ًِد. 

 

 

 

                                                 

 (.2167(, ومسؾؿ )66,474رواه البخاري ) (211)

 .(247/ 3ٓبـ مـده ) «التقحقد» (212)

َٚاِء16)  ( باب ًا جاء يف اِهَح
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 .[245: ]البؼرة ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ  :ققلف تعالك

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ژ  :ققلف تعالك

 .[67]الزمر:   ژۆئ

 حديث أبل هريرة 
ِ
َيْؼبُِض اهللُ » :َيُؼقُل ملسو هيلع هللا ىلص , َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـَ ُمُؾقُك  َؿَقاِت بَِقِؿقـِِف، ُثؿَّ َيُؼقُل: َأَكا الَؿِؾُؽ، َأْي إَْرَض، َوَيْطِقي السَّ

 .(213)«إَْرضِ 

 ٘اي أٓى اهعوٍبعض أق: 
 َٜباٌب: َيْؼبُِض اهلُل إَْرَض َيْقَم الِؼَقاَمةِ  :(214) قاي اهبداز. 

 ٞ(215) قاي ابّ خزمي:  
ِ
َوُهَق إِْطاَلُم  ,َباُب ِذْكِر ُسـٍَّة َطاِشَرٍة ُتْثبُِت َيَد اهلل

 
ِّ

َْرَض َيْقَم اْلِؼَقاَمِة, َوَصقَّ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل ْٕ  ا
ِ
َتُف َقْبَض اهلل ُف َجؾَّ َوَطاَل َسَؿاَواتِِف بَِقِؿقـِِف, ُأمَّ

مِْثؾ اْلَؿْعـَك الَِّذي ُهَق َمْسُطقٌر فِل اْلَؿَصاِحِػ, َمْتُؾقٌّ فِل اْلَؿَحاِريِب, َواْلَؽَتاتِقِب, 

 .َواْلُجُدورِ 

                                                 

 (.2787(, ومسؾؿ )4812رواه البخاري ) (213)

 .(148/ 8) «صحقح البخاري» (214)

 .(166/ 1ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد» (215)

 ( باب ًا جاء يف اِهَقِبِض، ٗاهط17ٛ)
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 ٞباب اإليؿان بؿا روي أن اهلل  :(216)  قاي ابّ بط  يؼبض إرض

 .بقده, ويطقي السؿاوات بقؿقـف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(285/ 7ٓبـ بطة ) «اإلباكة الؽربى» (216)
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 .[245]البؼرة:  ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ  :ققلف تعالك

 .[64]الؿائدة:   ژ ۇئ ۇئ وئ ژ :وققلف

 .[34]اإلسراء:  ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄژ  :وققلف

 حديث أبل مقسك إشعري  
ِّ

ـِ الـَّبِل َيْبُسُط   إِنَّ اهللَ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط

ْقِؾ لَِقُتقَب ُمِسلُء ا ْقِؾ، َحتَّك َيَدُه بِالؾَّ لـََّفاِر، َوَيْبُسُط َيَدُه بِالـََّفاِر لَِقُتقَب ُمِسلُء الؾَّ

ـْ َمْغرِبَِفا ْؿُس ِم  .(217)«َتْطُؾَع الشَّ

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 
 ٞ(218) قاي ابّ بط:  

ٌّ
 َتَباَرَك َوَتَعاَلك بَِلنَّ َاهلَل َحل

ِ
يَؿاُن بِِصَػاِت َاهلل اإْلِ

 . َوَيْؼبُِض َوَيْبُسُط.....ُسِؿقٌع َبِصقرٌ 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.2759رواه مسؾؿ ) (217)

 .(245ٓبـ بطة )ص:  «اإلباكة الصغرى» (218)

 ( باب ًا جاء يف اهَبِشِط 18)
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 .[41]فاصر: ژ ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳژ ققلف تعالك: 

 بـ مسعقد 
ِ
 حديث َطْبِد اهلل

ِّ
, َفَؼاَل: َيا ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َيُفقِديًّا َجاَء إَِلك الـَّبِل

ـَ َطؾَ  َؿَقاِت َطَؾك إِْصَبٍع, َوإََرِضق ُد, إِنَّ اهلَل ُيْؿِسُؽ السَّ ك إِْصَبٍع, َوالِجَباَل ُمَحؿَّ

َجَر َطَؾك إِْصَبٍع, َوالَخالَئَِؼ َطَؾك إِْصَبٍع, ُثؿَّ َيُؼقُل: َأَكا الَؿؾُِؽ.  َطَؾك إِْصَبٍع, َوالشَّ

« 
ِ
 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ ُثؿَّ َقَرَأ:  ،«َحتَّك َبَدْت َكَقاِجُذهُ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَضِحَؽ َرُسقُل اهلل

 .(219)[91]إكعام: 

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 
 َٞتَباَرَك َوَتَعاَلك اْسُؿُف  :(224) قاي ابّ خزمي 

ِ
َباُب ِذْكِر إِْمَساِك اهلل

َْرَض  ْٕ َؿاَواِت َوا ـْ َأْن َتُؽقَن  ,َوَجؾَّ َثـَاُؤُه السَّ َوَما َطَؾْقَفا َطَؾك َأَصابِِعِف َجؾَّ َربُّـَا َط

ءٌ 
ْ

ـْ َأْن ُيْشبَِف َشل ـْ ِصَػاِت َذاتِِف ِصَػاِت َخْؾِؼفِ  َأَصابُِعُف َكَلَصابِِع َخْؾِؼِف, َوَط
 .مِ

 

 

 

 

 

                                                 

  .(2786(, وهذا لػظف, ومسؾؿ )7414( البخاري )219)

 .(178/ 1ٓبـ خزيؿة ) «التقحقد» (224)

ًَِشاِن19)  ( باب ًا جاء يف اإِل
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ِ
ُف َأَشدُّ », َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصحديث طبد اهلل بـ مسعقد َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل َلؾَّ

ٍة َمْفِؾَؽٍة، َمَعُف َراِحَؾُتُف، َطَؾقَْفا  يَّ ـْ َرُجٍؾ فِل َأْرٍض َدوِّ ، ِم ـِ َفَرًحا بَِتْقَبِة َطْبِدِه اْلُؿْمِم

ُف َوَشَراُبُف، َفـَاَم َفاْسَتْقَؼَظ َوَقْد َذَهَبْت، َفَطَؾَبَفا َحتَّك َأْدَرَكُف اْلَعَطُش، ُثؿَّ َقاَل: َصَعامُ 

قِف، َفَلَكاُم َحتَّك َأُمقَت، َفَقَضَع َرْأَسُف َطَؾك َساِطِدِه 
َأْرِجُع إَِلك َمَؽاكَِل الَِّذي ُكـُْت فِ

ِحَؾُتُف َوَطَؾْقَفا َزاُدُه َوَصَعاُمُف َوَشَراُبُف، َفاهللُ َأَشدُّ َفَرًحا لَِقُؿقَت، َفاْسَتْقَؼَظ َوِطـَْدُه َرا

ـْ َهَذا بَِراِحَؾتِِف َوَزاِدهِ  ـِ ِم  .(221)«بَِتْقَبِة اْلَعْبِد اْلُؿْمِم

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 
 ًٛـْ  :(222) قاي أب٘ سعٚد اهداز

ُثؿَّ َطاَرَض اْلُؿَعاِرُض َأْيًضا َأْشَقاَء مِ

تِل ُذكَِرْت ِصػَ  َياِت الَّ ْٔ , َوَكاَزع فِل ا
ِ
 َمْذُكقَرٌة فِل كَِتاِب اهلل

َ
تِل ِهل  َتَعاَلك الَّ

ِ
اِت اهلل

فِقَفا لُِقَغالَِط الـَّاَس فِل َتْػِسقِرَها: فذكر مـفا: اْلُحبَّ َواْلُبْغَض, َواْلَغَضَب, 

َضك َواْلَػَرَح, َواْلُؽْرَه, َواْلَعَجَب, َوالسَّ  َراَدَة, َواْلَؿِشقَئَة,َوالرِّ  ."...َخَط, َواإْلِ

 

 

 

 

 

                                                 

 .(2744(, ومسؾؿ والؾػظ لف )6348رواه البخاري ) (221)

 .(863/ 2) «سعقد طثؿان بـ سعقد طؾك الؿريسل كؼض اإلمام أبل» (222)

 ( باب ًا جاء يف اِهَفَسِح20)
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 ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (223) َط
ِ
َيْضَحُؽ اهللُ إَِلك »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ َرُسقَل اهلل

، َفُقْؼَتُؾ، ُثؿَّ 
ِ
ـِ َيْؼُتُؾ َأَحُدُهَؿا أَخَر َيْدُخالَِن الَجـََّة: ُيَؼاتُِؾ َهَذا فِل َسبِقِؾ اهلل  َرُجَؾْق

 .«َيُتقُب اهللُ َطَؾك الَؼاتِِؾ، َفُقْسَتْشَفُد 

 بـ مسعقد 
ِ
 (224) طـ َطْبِد اهلل

ُّ
َْطَؾُؿ آِخَر »ملسو هيلع هللا ىلص: : َقاَل الـَّبِل َٕ إِكِّل 

ـَ الـَّاِر َكْبًقا،  ، َرُجٌؾ َيْخُرُج ِم ًٓ َأْهِؾ الـَّاِر ُخُروًجا ِمـَْفا، َوآِخَر َأْهِؾ الَجـَِّة ُدُخق

َفا َمْْلَى، َفَقْرِجُع َفَقُؼقُل: َيا َفَقُؼقُل اهللُ  : اْذَهْو َفاْدُخِؾ الَجـََّة، َفَقْلتِقَفا، َفُقَخقَُّؾ إَِلْقِف َأكَّ

َفا َمْْلَى،  قَفا َفُقَخقَُّؾ إَِلْقِف َأكَّ
َربِّ َوَجْدُتَفا َمْْلَى، َفَقُؼقُل: اْذَهْو َفاْدُخِؾ الَجـََّة، َفَقْلتِ

بِّ َوَجْدُتَفا َمْْلَى، َفَقُؼقُل: اْذَهْو َفاْدُخِؾ الَجـََّة، َفنِنَّ َلَؽ ِمْثَؾ َفَقْرِجُع َفَقُؼقُل: َيا رَ 

ْكَقا َوَطَشَرَة َأْمَثالَِفا  ْكَقا  -الدُّ  -َفَقُؼقُل: َتْسَخُر ِمـِّل  -َأْو: إِنَّ َلَؽ ِمْثَؾ َطَشَرِة َأْمَثاِل الدُّ

 َفَؾؼَ  «َوَأْكَت الَؿِؾُؽ  -َأْو: َتْضَحُؽ ِمـِّل 
ِ
َضِحَؽ َحتَّك َبَدْت ملسو هيلع هللا ىلص ْد َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

 .«َذاَك َأْدَكك َأْهِؾ الَجـَِّة َمـِْزَلةً »َكَقاِجُذُه, َوَكاَن َيُؼقُل: 

َتْسَلُلقكِل مِؿَّ  (225)ويف رواية مسؾؿ َٓ ـُ َمْسُعقٍد, َفَؼاَل: َأ َفَضِحَؽ اْب

  َأْضَحُؽ َفَؼاُلقا: مِؿَّ َتْضَحُؽ, َقاَل: َهَؽَذا
ِ
, َفَؼاُلقا: مِؿَّ ملسو هيلع هللا ىلصَضِحَؽ َرُسقُل اهلل

, َقاَل: 
ِ
ِـّل »َتْضَحُؽ َيا َرُسقَل اهلل ـَ َقاَل: َأَتْسَتْفِزُئ ِم ـَ ِحق ـْ َضِحِؽ َربِّ اْلَعاَلِؿق ِم

َٓ َأْسَتْفِزُئ ِمـَْؽ، َوَلؽِـِّل َطَؾك َما َأَشاُء َقاِدرٌ  ؟ َفَقُؼقُل: إِكِّل  ـَ  «.َوَأْكَت َربُّ اْلَعاَلِؿق

 

                                                 

 .(1894(, ومسؾؿ )2826رواه البخاري ) (223)

  .(186(, ومسؾؿ )6571رواه البخاري ) (224)

 .(187( رواه مسؾؿ )225)

 ( باب ًا جاء يف اهطَِّحِم21)
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 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 
 ٞباب ذكر إثبات ضحؽ ربـا  :(226) قاي ابّ خزمي  بال صػٍة

تصُػ ضحؽف جؾَّ ثـاؤه, ٓ وٓ يشبَّف َضِحُؽف بضحؽ الؿخؾقققـ, وضحؽفؿ 

, وكسؽت طـ صػة ضحؽف ملسو هيلع هللا ىلصكذلؽ, بؾ كممـ بلكف يضحؽ: كؿا أطؾؿ الـبل 

ا طؾك ذلؽ: فـحـ قائؾقن استلثر بصػة ضحؽف, لؿ يطؾعـ جؾَّ وطال, إذ اهلل 

ا لؿ يبقـ لـا مؿا استلثر ملسو هيلع هللا ىلصبؿا قال الـبل  ققن بذلؽ, بؼؾقبـا مـصتقن طؿَّ , مَصدِّ

 .اهلل بعؾؿف

 ٜيَؿاِن بَِلنَّ اهلَل  :(227) قاي أب٘ بلس اآلجس َيْضَحُؽ اْطَؾُؿقا  َباُب اإْلِ

ـَ اْلَؼْقِل َوا
َشاِد مِ اُكْؿ لِؾرَّ َؼـَا اهلُل َوإِيَّ بَِؿا  ْلَعَؿِؾ َأنَّ َأْهَؾ اْلَحؼِّ َيِصُػقَن اهلَل َوفَّ

َحاَبُة ملسو هيلع هللا ىلص, َوبَِؿا َوَصَػُف بِِف َرُسقُلُف َوَصَػ بِِف َكْػَسُف  , , َوبَِؿا َوَصَػُف بِِف الصَّ

َٓ ُيَؼاُل فِقِف: َكْقَػ؟ َبِؾ ال َبَع َوَلْؿ َيْبَتِدْع, َو ـِ اتَّ تَّْسؾِقُؿ َلُف, َوَهَذا َمْذَهُب اْلُعَؾَؿاِء مِؿَّ

يَؿاُن بِِف َأنَّ اهلَل    َواإْلِ
ِّ

ـِ الـَّبِل َٓ ملسو هيلع هللا ىلصَيْضَحُؽ, َكَذا ُرِوَي َط ـْ َصَحاَبتِِف, َو , َوَط

َٓ ُيْحَؿُد َحاُلُف ِطـَْد َأْهِؾ اْلَحؼِّ َوَسـَْذُكُر مِـُْف َما َحَضَرَكا ِذْكُرُه, َواهلُل  ـْ  َٓ َم ُيـْؽُِر َهَذا إِ

ُؼ   اْلَعظِقؿِ  اْلُؿَقفِّ
ِّ

 اْلَعؾِل
ِ
َٓ بِاهلل َة إِ َٓ ُققَّ َقاِب, َو  .لِؾصَّ

 ٞباب اإليؿان بلن اهلل  :(228) قاي ابّ بط اطؾؿقا  ,يضحؽ

رحؿؽؿ اهلل أن مـ صػات الؿممـقـ مـ أهؾ الحؼ تصديؼ أثار الصحقحة, 

وتؾؼقفا بالؼبقل, وترك آطرتاض طؾقفا بالؼقاس ومقاضعة الؼقل بأراء 

ۈ  ژ :إهقاء, فنن اإليؿان تصديؼ, والؿممـ هق الؿصدق, قال اهلل و

                                                 

 .(2/563)« كتاب التقحقد» (226)

 .(1451/ 2لمجري ) «الشريعة» (227)

 .(91/ 7الؽربى ) «اإلباكة» (228)
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ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  

فؿـ طالمات  .[65]الـساء:  ژى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ

مؿا كؼؾتف ملسو هيلع هللا ىلص الؿممـقـ أن يصػقا اهلل بؿا وصػ بف كػسف, وبؿا وصػف بف رسقلف 

ـؼؾ, الذيـ هؿ الحجة فقؿا رووه مـ الحالل العؾؿاء, ورواه الثؼات مـ أهؾ ال

كقػ؟ وٓ لؿ؟ ملسو هيلع هللا ىلص: والحرام والســ وأثار, وٓ يؼال فقؿا صح طـ رسقل اهلل 

بؾ يتبعقن وٓ يبتدطقن, ويسؾؿقن, وٓ يعارضقن, ويتقؼـقن وٓ يشؽقن وٓ 

, رواه أهؾ العدالة, ومـ يؾزم الؿممـقـ ملسو هيلع هللا ىلصيرتابقن, فؽان مؿا صح طـ الـبل 

تف وترك مخالػتف: أن اهلل تعالك يضحؽ فال يـؽر ذلؽ, وٓ يجحده إٓ قبقل رواي

مبتدع مذمقم الحال طـد العؾؿاء, داخؾ يف الػرق الؿذمقمة وأهؾ الؿذاهب 

 الؿفجقرة, طصؿـا اهلل وإياكؿ مـ كؾ بدطة وضاللة برحؿتف.
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 ژ                  ژ  :قال اهلل 

 .[143]إطراف: 

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو: 
 ٌٞٚٚبَِؿا  :(229) قاي ابّ ت َّٓ َٓ ُيقَصُػ اهلُل إ ـُ َحـَْبٍؾ:  َقاَل َأْحَؿد ْب

ـْ َغْقِر ملسو هيلع هللا ىلص َوَصَػ بِِف َكْػَسُف َأْو َوَصَػُف بِِف َرُسقُلُف 
َٓ َتْعطِقٍؾ َومِ ـْ َغْقِر َتْحِريٍػ َو

مِ

َٓ َتْؿثِقؾٍ  َػاِت  َبْؾ ُيْثبُِتقنَ  :َتْؽِققٍػ َو َْسَؿاِء اْلُحْسـَك َوالصِّ ْٕ ـْ ا
َلُف َما َأْثَبَتُف لِـَْػِسِف مِ

َٓ فِل ِصَػاتِِف   ژٹ ٹ    ٿ  ٿٿٿ ٺ ژاْلُعْؾَقا َوَيْعَؾُؿقَن َأكَُّف 

َْرَض َوَما  ْٕ َؿَقاِت َوا َٓ فِل َأْفَعالِِف. إَلك َأْن َقاَل: َوُهَق الَِّذي َخَؾَؼ السَّ َٓ فِل َذاتِِف َو َو

َبْقـَُفَؿا فِل ِستَِّة َأيَّاٍم ُثؿَّ اْسَتَقى َطَؾك اْلَعْرِش: َوُهَق الَِّذي َكؾََّؿ ُمقَسك َتْؽؾِقًؿا: 

ـْ ِصَػاتِفِ 
ٍء مِ

ْ
َْشَقاِء فِل َشل ْٕ ـْ ا

ٌء مِ
ْ

َٓ ُيَؿاثُِؾُف َشل ا: َو  ,َوَتَجؾَّك لِْؾَجَبِؾ َفَجَعَؾُف َدكًّ

 َٓ َٓ َفَؾْقَس َكِعْؾِؿِف ِطْؾُؿ َأَحٍد َو َٓ َكَرْحَؿتِِف َرْحَؿُة َأَحٍد َو  َكُؼْدَرتِِف ُقْدَرُة َأَحٍد َو

َٓ َكَتْؽؾِقِؿِف  َٓ َبَصُرُه َو َٓ َكَسْؿِعِف َوَبَصِرِه َسْؿُع َأَحٍد َو َكاْستَِقاِئِف اْستَِقاُء َأَحٍد َو

قِف َتَجؾِّل َأَحٍد. َٓ َكَتَجؾِّ  َتْؽؾِقُؿ َأَحٍد َو

 (234) قاي ابّ عبد اهرب:  
ِ
َؿاِء » :ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْقُل َرُسقِل اهلل َيـِْزُل َربُّـَا إَِلك السَّ

ْكَقا   «الدُّ
ِ
ا َتَجؾَّك َربُُّف لِْؾَجَبِؾ َومِْثُؾ َقْقلِفِ  ِطـَْدُهْؿ مِْثُؾ َقْقِل اهلل  ائ ى ژ :َفَؾؿَّ

َٓ يَ  :ُكؾُُّفْؿ َيُؼقُل   ژ ەئ ەئ ائ ُؼقُلقَن َكْقَػ َيـِْزُل َوَيَتَجؾَّك َوَيِجلُء باَِل َكْقٍػ 

                                                 

 .(257/ 5) «مجؿقع الػتاوى» (229)

 .(153/ 7) «التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد» (234)

 ( باب ًا جاء يف اهتََّجو22ِّٛ)
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ـَ  ـْ َأْي
َٓ مِ ـَ َتَجؾَّك َو ـْ َأْي

َٓ مِ ـَ َجاَء َو ـْ َأْي
َٓ مِ َيِجلُء َوَكْقَػ َيَتَجؾَّك َوَكْقَػ َيـِْزُل َو

َْشَقاءِ  :َيـِْزُل  ْٕ ـِ ا ـْ َخْؾِؼِف َوَتَعاَلك َط
ٍء مِ

ْ
َكَُّف َلْقَس َكَشل

ِ
ٕ,  

ِ
َٓ َشِريَؽ َلُف َوفِل َقْقِل اهلل َو

:  ًقا  ژ       ژ ـْ َقْبَؾ َذلَِؽ ُمَتَجؾِّ َلٌة َواِضَحٌة َأكَُّف َلْؿ َيُؽ َٓ َد

 .لِْؾَجَبؾِ 
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 اهفصى اهسابع
 ًتفسقات

 
 

 .[34, 28]آل طؿران:  ژ ۆئ  ۈئ  ۈئژ : قال اهلل 

 .[116]الؿائدة:  ژ ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہژ وققلف: 

 .[54]إكعام:  ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ڤ     ژ وققلف: 

 ـْ وقال البخاري ـْ َطْؿٍرو, َط َثـَا ُشْعَبُة, َط ـُ ُطَؿَر, َحدَّ َثـَا َحْػُص ْب : َحدَّ

 
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َم الَػَقاِحَش », َقاَل: َأبِل َوائٍِؾ, َط َؽ َحرَّ

، َولَِذلِ
ِ
ـَ اهلل َٓ َأَحَد َأْهَقُر ِم

، َولَِذلَِؽ َمَدَح َكْػَسفُ َما َضَفَر ِمـَْفا 
ِ
ـَ اهلل ، َوَٓ َشْلَء َأَحوُّ إَِلْقِف الَؿْدُح ِم ـَ  «َوَما َبَط

؟ َقاَل: َكَعْؿ, ُقْؾُت: َوَرَفَعُف؟ َقاَل: َكَعؿْ 
ِ
ـْ َطْبِد اهلل

 .(231)ُقْؾُت: َسِؿْعَتُف مِ

 ٍّـْ َأبِل َذر  وَط
ِّ

ـِ الـَّبِل  َتبَ ملسو هيلع هللا ىلص, َط
ِ
ـِ اهلل اَرَك َوَتَعاَلك َأكَُّف , فِقَؿا َرَوى َط

ًما، َفاَل »َقاَل:  ْمُت الظُّْؾَؿ َطَؾك َكْػِسل، َوَجَعْؾُتُف َبْقـَُؽْؿ ُمَحرَّ َيا ِطَباِدي إِكِّل َحرَّ

ـْ َهَدْيُتُف،  َّٓ َم ُؽْؿ َضالٌّ إِ  .(232)«..َفاْسَتْفُدوكِل َأْهِدُكْؿ،....َتَظاَلُؿقا، َيا ِطَباِدي ُكؾُّ

                                                 

 .(2764( والؾػظ لف, ومسؾؿ )4634( البخاري )231)

  .(2577( رواه مسؾؿ )232)

َِِّفُص صفٞ أَ ٓٛ ذات اهلل1)  ؟  ( ٓى اه
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 ـْ َطاِئَشَة   ,وَط
ِ
ـَ اْلِػَراِش ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: َفَؼْدُت َرُسقَل اهلل

َلْقَؾًة مِ

ـِ َقَدَمْقِف َوُهَق فِل اْلَؿْسِجِد َوُهَؿا َمـُْصقَبَتاِن َوُهَق  َفاْلَتَؿْسُتُف َفَقَقَعْت َيِدي َطَؾك َبْط

ـْ ُطُؼقَبتَِؽ،»َيُؼقُل:  َؽ ِم
ـْ َسَخطَِؽ، َوِبُؿَعاَفاتِ َوَأُطقُذ ِبَؽ  الؾُفؿَّ َأُطقُذ بِرَِضاَك ِم

َٓ ُأْحِصل َثـَاًء َطَؾْقَؽ َأْكَت َكَؿا َأْثـَْقَت َطَؾك َكْػِسَؽ   .(233)«ِمـَْؽ 

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو:  
1 صفٞ ًّ صفات اهلل -اهق٘ي األٗي : 

 ٞفلول ما كبدأ بف مـ ذكر صػات خالؼـا  :(235()234) قاي ابّ خزمي

وطز  ,طـ أن تؽقن كػسف كـػس خؾؼف جؾ وطال يف كتابـا هذا: ذكر كػسف جؾ ربـا

 ا ٓ كػس لف.أن يؽقن طدمً 

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ  ملسو هيلع هللا ىلص:قال اهلل جؾ ذكره لـبقف محؿد 

 .ژٹ  ٹڤ  ڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 ا كتب طؾقفا الرحؿة.فلطؾؿـا ربـا أن لف كػًس 

                                                 

 .(486( رواه مسؾؿ )233)

 .(11, 14/ 1ٓبـ خزيؿة  ) «التقحقد» (234)

أن الؿراد بالـػس ففذه الـصقص واضحة يف : قال الشقخ طبد اهلل الغـقؿان حػظف اهلل (235)

وٓ يخالػ ذلؽ ما قالف ابـ خزيؿة وإئؿة: ٕن مؼصقدهؿ  كؿا قؾـا. -تعالك-هق اهلل 

إثبات ما أثبتف اهلل مـ غقر تعرض لف بتلويؾ أو تؿثقؾ, تعالك اهلل طـ إمثال وإكداد, 

والتؿسؽ بالـصقص التل قالفا اهلل ورسقلف, مع اإلطراض طؿا يؼقلف أهؾ التلويؾ, 

صحاب القساوس الشقطاكقة, التل تعقد طؾك الـصقص باإلبطال, وحسب الؿسؾؿ وأ

شرح كتاب » أن يسعف ما وسع السؾػ الصالح مـ الصحابة, ومـ سؾؽ صريؼفؿ.

 .(251/ 1) «التقحقد مـ صحقح البخاري
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ا بجفالة, ثؿ تاب مـ بعده, طؾك ما دل طؾقف لقرحؿ هبا مـ طؿؾ سقءً  :أي

 اق هذه أية.سق

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ                 چ  چ  ژ وهق ققلف: 

 .ژچ  چ  ڇ  

ک   ک  گ  گ  گ  گ   ژ  :وقال اهلل جؾ ذكره لؽؾقؿف, مقسك

 .ژڳ  ڳ    

 .ا اصطـع لفا كؾقؿف مقسك فثبت اهلل أن لف كػًس 

. فثبت اهلل ژۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ  :وقال جؾ وطال

 ا.يف هذه أية أن لف كػًس ا أيًض 

ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ژ  :ا ربفوقال روح اهلل طقسك ابـ مريؿ مخاصبً 

 .ژہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  

 ا.فروح اهلل طقسك ابـ مريؿ يعؾؿ أن لؿعبقده كػًس 

 ٛومؿا كطؼ هبا الؼرآن, وصح هبا الـؼؾ  :(236) قاي عبد اهػين املقدس

ں  ں  ژ أكف قال:  ا طـ كبقف طقسك إخبارً   مـ الصػات: الـػس, قال اهلل

ڇ  ڇ  ژ : . وقال ژڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  

 .ژ   ڳ ڳ ژ: لؿقسك  , وقال  ژ ڇ  ڇ

                                                 

 .(123لؾؿؼدسل )ص:  «آقتصاد يف آطتؼاد» (236)
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 ٛفؿؿا جاء مـ آيات الصػات ققل اهلل  :(237) قاي ابّ قداًٞ املقدس

 : وققلف  .[27]الرحؿـ:  ژڌ   ڌ  ڎ  ژ :ژ ۇئ ۇئ وئ ژ  

ں  ں  ڻ      ڻ  ژ أكف قال:  ا طـ طقسك [ وققلف تعالك إخبارً 64لؿائدة: ]ا

 .[116]الؿائدة:  ژڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ 

2 ُٛاهِفص مبعين اهرات: -اهق٘ي اهجا 

 ًُٛهَق اهلُل, َوالـَّْػُس َتْجَؿُع  :(238) قاي أب٘ سعٚد اهدزا ,
ِ
َفـَْػُس اهلل

َػاِت ُكؾََّفا, َفنَِذا َكَػْقَت  َػاِت: َكاَن ٓالصِّ َػاِت, َوإَِذا َكَػْقَت الصِّ  الـَّْػَس: َكَػْقَت الصِّ

 َشلٌء.

 ٌٞٚٚفنن صائػة مـ متلخري أهؾ اإلثبات جعؾقا  :(239) قاي ابّ ت

لؿا سؿعقا إدخال الؿتؼدمقـ  :زائدة طؾك ذاتف ,الـػس يف هذه الـصقص صػة هلل

وإكؿا قصدهؿ الرد طؾك , ولؿ يؽـ مؼصقد الؿتؼدمقـ ذلؽ ,لفا يف ذكر الصػات

ولقس إمر  ,وزطؿقا أن ذلؽ هق ضاهر الـصقص ,مـ يـؽر ذلؽ مـ الجفؿقة

وكالمفؿ كؾف طؾك  ,وقد صرح أئؿة السـة بلن الؿراد بالـػس هق الذات ,كذلؽ

 .ذلؽ

ِء َذاُتُف َوَطْقـُفُ  :(244) ٗقاي
ْ

ل ُف َرَأْيت َزْيًدا َكْػَس  :َكَؿا ُيَؼاُل  :َوُيَراُد بِـَْػِس الشَّ

َوَقاَل: , ژں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ ژ َوَقْد َقاَل َتَعاَلك:  ,َوَطْقـَفُ 

                                                 

 .(14)ص:  «لؿعة آطتؼاد»( 237)

 .(334)ص:   «الؿريسل الـؼض طؾك» (238)

 .(427/ 7) «بقان تؾبقس الجفؿقة» (239)

 .(293, 292/ 9) «مجؿقع الػتاوى» (244)
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 ژ ۆئ  ۈئ  ۈئژ َوَقاَل َتَعاَلك: ,  ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤژ

ِحقِح َأكَّفُ  : َلَؼْد ُقْؾت َبْعَدك َأْرَبَع َكِؾَؿاٍت َلْق » :َوفِل اْلَحِديِث الصَّ ـَ ُمِّ اْلُؿْمِمـِق
ِٕ َقاَل 

 ُوِزنَّ 
ِ
 ِزَكَة َطْرِشِف ُسْبَحاَن اهلل

ِ
 َطَدَد َخْؾِؼِف ُسْبَحاَن اهلل

ِ
َـّ ُسْبَحاَن اهلل بَِؿا قؾتقف َلَقَزَكْتُف

 ِمَداَد َكِؾَؿاتِفِ 
ِ
  «.ِرَضا َكْػِسِف ُسْبَحاَن اهلل

ِّ
ـْ الـَّبِل  َط

ِّ
َلِفل ِحقِح اإْلِ َوفِل اْلَحِديِث الصَّ

ـَ َيْذُكُركِل إْن َذَكَركِل فِل َيُؼقُل اهللُ َتَعاَلك: »: ملسو هيلع هللا ىلص ِـّ َطْبِدي بِل َوَأَكا َمَعُف ِحق َأَكا ِطـَْد َض

 َخْقرٍ ِمـُْفؿْ 
َفَفِذِه  .«َكْػِسِف َذَكْرتف فِل َكْػِسل َوإِْن َذَكَركِل فِل َمَْلٍ َذَكْرتف فِل َمَْلٍ

 َذاُتُف اْلَؿَقاِضُع اْلُؿَراُد فِقَفا بَِؾْػِظ الـَّْػِس ِطـَْد ُجْؿُفقِر الْ 
َ

تِل ِهل ُعَؾَؿاِء: اهلُل َكْػُسُف الَّ

َػاِت  ـْ الصِّ ًة َط َٓ اْلُؿَراُد بَِفا ِصَػًة  ,اْلُؿتَِّصَػُة بِِصَػاتِِف َلْقَس اْلُؿَراُد بَِفا َذاًتا ُمـَْػؽَّ َو

اِت  َػاِت  ,لِؾذَّ ـْ َباِب الصِّ
ـْ الـَّاِس َيْجَعُؾقَكَفا مِ

ُـّ  :َوَصاِئَػٌة مِ َصائَِػٌة َأكََّفا َكَؿا َيُظ

ـِ َخَطٌل. َػاِت َوكِاَل اْلَؼْقَلْق ـْ الصِّ َدُة َط اُت اْلُؿَجرَّ  الذَّ
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 ـُ ُطَباَدَة: َلْق َرَأْيُت َرُجاًل َمَع اْمَرَأتِل ـِ ُشْعَبَة, َقاَل: َقاَل َسْعُد ْب ـِ اْلُؿِغقَرِة ْب َط

ْقِػ َغْقُر ُمْصِػٍح َطـْ   َلَضَرْبُتُف بِالسَّ
ِ
ـْ », َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصُف, َفَبَؾَغ َذلَِؽ َرُسقَل اهلل  َأَتْعَجُبقَن ِم

َم اْلَػَقاِحَش،  َهْقَرِة َسْعٍد، َفقَ   َحرَّ
ِ
ـْ َأْجِؾ َهْقَرِة اهلل ََكا َأْهَقُر ِمـُْف، َواهللُ َأْهَقُر ِمـِّل، ِم َٕ  

ِ
اهلل

ـَ ا َٓ َشْخَص َأْهَقُر ِم ، َو ـَ ـَ َما َضَفَر ِمـَْفا، َوَما َبَط َٓ َشْخَص َأَحوُّ إَِلْقِف اْلُعْذُر ِم ، َو
ِ
هلل

َٓ َشْخَص َأَحوُّ إَِلقِْف  ، َو ـَ ـِْذِري ـَ َوُم رِي ، ُمَبشِّ ـَ ـْ َأْجِؾ َذلَِؽ َبَعَث اهللُ اْلُؿْرَسِؾق ، ِم
ِ
اهلل

ـْ َأْجِؾ َذلَِؽ َوَطَد اهللُ اْلَجـَّةَ  ، ِم
ِ
ـَ اهلل  .(241)«اْلِؿْدَحُة ِم

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو:  
 ٜ(242) قاي اهبداز:  

ِّ
 »ملسو هيلع هللا ىلص: َباُب َقْقِل الـَّبِل

ِ
ـَ اهلل  «َٓ َشْخَص َأْهَقُر ِم

ـْ َطْبِد الَؿؾِِؽ:  ـُ َطْؿٍرو, َط  ْب
ِ
 »َوَقاَل ُطَبْقُد اهلل

ِ
ـَ اهلل  .«َٓ َشْخَص َأْهَقُر ِم

                                                 

(, وغقرهؿا مـ صريؼ َأبُل 18168( وهذا لػظف, وأحؿد )1499( رواه مسؾؿ )241)

ـِ اْلُؿغِ  اٍد, َكاتِِب اْلُؿِغقَرِة, َط ـْ َورَّ ـِ ُطَؿْقٍر, َط ـْ َطْبِد اْلَؿؾِِؽ ْب ـِ ُشْعَبَة, َقاَل: َطَقاَكَة, َط قَرِة ْب

ـُ ُطَباَدة بف    .َقاَل َسْعُد ْب

  «.ٓ أحد: »( مـ كػس الؿخرج بؾػظ4846وأخرجف البخاري )

ـِ 2273ورواه الدارمل ) ـْ َطبِْد اْلَؿؾِِؽ ْب (, وغقره مـ صريؼ طبقد اهلل بـ طؿرو الرقل, َط

ـِ ا ادٍ, َكاتِِب اْلُؿِغقَرِة, َط ـْ َورَّ ـِ ُشْعَبَة بف بؿثؾ لػظ مسؾؿُطَؿْقٍر, َط  .ْلُؿِغقَرةِ ْب

ـِ 27884) «الؿصـػ»ورواه ابـ أبل شقبة يف  ـْ َطْبِد اْلَؿؾِِؽ ْب ( مـ صريؼ زائدة, َط

ـِ ُشْعَبَة بف مختصرً  ـِ اْلُؿِغقَرةِ ْب ادٍ, َكاتِِب اْلُؿِغقَرِة, َط ـْ َورَّ  .اُطَؿْقٍر, َط

 .(123/ 9) «صحقح البخاري»( 242)

َّ اهلِل» :ملسو هيلع هللا ىلص هِيب( باب ق٘ي ا2) ًِ َُٚس   «.ََٗها َطِدَف َأِغ
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 ٌََد ِٕ ِبّ َأِح  اْلَؼَقا :(243) َقاَي َعِبُد اهوَّ
ِ
: َلْقَس َحِديٌث َقاَل ُطَبْقُد اهلل ِريِريُّ

 
ِ
ـَ اهلل

َٓ َشْخَص َأَحبُّ إَِلْقِف مِْدَحٌة مِ ـْ َهَذا اْلَحِديِث َقْقلِِف: 
َأَشدَّ َطَؾك اْلَجْفِؿقَِّة مِ

.  

 ٍْخِص  :(244) قاي ابّ أبٛ عاص ْقِت َوالشَّ َباُب ِذْكِر اْلَؽاَلِم َوالصَّ

 .َوَغْقِر َذلَِؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(146/ 34مخرجا ) «حؿدمسـد أ» (243)

 .(225/ 1ٓبـ أبل طاصؿ ) «السـة» (244)
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]إكعام:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀژ عالك: قال اهلل ت

19]. 

  .[88]الؼصص:   ژ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ : وقال 

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو:  

 ٜإكعام: , ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پژ َباُب  :(245) قاي اهبداز[

19]. « 
ُّ

ك الـَّبِل ك اهلُل َتَعاَلك َكْػَسُف َشْقًئا, َوَسؿَّ ـْ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسؿَّ
الُؼْرآَن َشْقًئا, َوُهَق ِصَػٌة مِ

 
ِ
 .[88]الؼصص:   ژڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ , َوَقاَل: «ِصَػاِت اهلل

 ٜقؾ, ملسو هيلع هللا ىلص: يؼقل تعالك ذكره لـبقف محؿد  :(246) قاي أب٘ جعفس اهطرب

تؽ مـ ققمؽ: أيُّ  يا محؿد, لفمٓء الؿشركقـ الذيـ يؽّذبقن ويجحدون كبقَّ

 ".....,.."اهلل"أكرب إشقاء شفادة:  ربهؿ بلنشلء أطظؿ شفادة وأكرب؟ ثؿ أخ

 َٖقاَل اهلُل  :(247) قاي ابّ ًِد : ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     ژ

, وقال: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ژ : , َوَقاَل اهلل ژٹ  ٹ  

 ,بَِؽالمِِف ِصَػَتُف َأكَُّف َأْكَبُر إَْشَقاءِ  , َفَلَفاَد اهلُل  ژڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ

ٌء مِْثَؾُف.َوَلقْ 
ْ

 َس َشل

                                                 

 .(124/ 9) «صحقح البخاري»( 245)

 .(289/ 11) «تػسقر الطربي» (246)

 .(24/ 3ٓبـ مـده ) «التقحقد» (247)

 . ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پژ  هصى (3)
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 ًَٛغْقَر َأكَُّؽْؿ َجَعْؾُتُؿ اْلَحَقاسَّ َكؾَِؿًة  :(248) قاي أب٘ سعٚد عجٌاْ اهداز

َٓ ُتْدِرُكُف اْلَحَقاسُّ َمْعـَاُه  َنَّ َقْقَلُؽْؿ: 
ِ

ْبَقاَن َواْلُعْؿَقاَن: ٕ ُأْغُؾقَصًة ُتَغالُِطقَن بَِفا الصِّ

ٌء لَِؿا
ْ

َٓ َشل َء الَِّذي َيؼع َطَؾْقِف اْسؿ  ِطـَْدُكْؿ َأكَُّف 
ْ

ل ـَ َأنَّ الشَّ َقْد َطؾِْؿُتْؿ َوَجِؿقُع اْلَعاَلِؿق

ـَ 
ٍء مِ

ْ
َٓ ُيْدَرُك بَِشل َء 

ْ
َٓ َشل ـْ َأْن ُيْدَرَك كؾ اْلَحَقاسِّ َأْو بَِبْعِضَفا, َوَأنَّ 

َٓ َيْخُؾق مِ

ِخَرِة, َفَجَعْؾُتُؿق ْٔ َٓ فِل ا ْكَقا َو َء. َوَقْد كذبؽؿ اهلل َتَعاَلك: اْلَحَقاسِّ فِل الدُّ
ْ

َٓ َشل ُه 

َْشَقاِء َوَخالَِؼ  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پژ  ْٕ َْشَقاِء َوَأْكَبَر ا ْٕ َفَجَعَؾ َكْػَسُف َأْطَظَؿ ا

َْشَقاِء.  ْٕ  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

/ 1) «كؼض اإلمام أبل سعقد طثؿان بـ سعقد طؾك الؿريسل الجفؿل العـقد» (248)

434). 
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ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة, َأنَّ َرُسقَل اهلل ، َقطُّ  بِلُّ َلْؿ َيْؽِذْب إِْبَراِهقُؿ الـَّ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َط

، َقْقُلُف: 
ِ
ـِ فِل َذاِت اهلل َّٓ َثاَلَث َكَذَباٍت، ثِـَْتْق  چ چ ژ ، َوَقْقُلُف:ژگ گژ إِ

 .(249)«، َوَواِحَدٌة فِل َشْلِن َساَرَة.... ژ ڇ  ڇ

 ٍبعض أق٘اي أٓى اهعو:  
 ٜاِت َوالـُُّعقِت َوَأَسامِل ا :(254) قاي اهبداز  َباُب َما ُيْذَكُر فِل الذَّ

ِ
 .هلل

 ِْٚب ََٗقاَي اَت بِاْسِؿِف َتَعاَلك» :(251)ُخَب  .«َوَذلَِؽ فِل َذاِت اِ َلِف َفَذَكَر الذَّ

 ٖاِت ا :(252) قاي ابّ ًِد  .ختؾػ َأْهُؾ الِعْؾِؿ فِل َمْعِرَفِة َمْعـَك الذَّ

َجُتُف, َوَقاَل َحِؼقَؼُتُف, َوَقاَل َبْعُضُفْؿ: َذاُت اهلل َبفْ  َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ: َذاُت اهلل 

َبْعُضُفْؿ: اْكَؼَطَع الِعْؾُؿ ُدوَكَفا, َوِققَؾ: اْسَتْغَرَقِت الُعُؼقُل َوإَْوَهاُم فِل َمْعِرَفِة َذاتِِف, 

َمْقُصقَفٌة بِالِعْؾِؿ  َواْخَتَصْرُت َأَقاِويَؾُفْؿ, َوإُوَلك َوبِاهلل التَّْقفِقُؼ, َأنَّ َذاَت اهلل 

ْكَقا, لَِؼْقِل َرُسقِل اهلل َغْقُر ُمْدَرَكٍة بِاإلِ  َٓ َمْرِئَقٍة بِإَْبَصاِر فِل َداِر الدُّ ملسو هيلع هللا ىلص: َحاَصِة, َو

ـْ َتَرْوا َربَُّؽْؿ َحتَّك َتُؿقُتقا، َوُهَق َمْقُجقٌد ِبَحَؼائِِؼ اِ يَؿاِن َطَؾك اِ ْتَؼاِن ِبالَ » ُؽْؿ ل إِكَّ

ِف َفُفَق َمْقُصقٌف، َهْقُر َمْجُفقٍل، َوَمْقُجقٌد َهْقُر إَِحاَصِة إِْدَراٍك بَِفا، َبْؾ ُهَق َأْطَؾُؿ بَِذاتِ 

َؽ َتَراُه، َيْسَؿُع َوَيَرى، َوُهَق الَعِؾلُّ إَْطَؾك،  ِف، َكَلكَّ
ُمْدَرٍك، َوَمْرئٌِل َهْقُر ُمَحاٍط بِِف لُِؼْربِ

                                                 

 .( وهذا لػظف2371) ومسؾؿ ,(3358( رواه البخاري )249)

 .(124/ 9) «صحقح البخاري» (254)

 (.7442, 4486, 3989, 3445)رواه البخاري  (251)

 .( بتصرف33/ 3ٓبـ مـده ) «التقحقد» (252)

 «ذات اهلل»( هصى ًا جاء يف 4)
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ـِ َوَطَؾك الَعْرِش اْسَتَقى، َتَباَرَك َوَتَعاَلك، َضاِهٌر فِل ُمْؾؽِِف َوُقْدَرتِ  ِف، َوَقْد َحَجَو َط

ِف، َفالُؼُؾقُب َتْعرُِفُف َوالُعُؼقُل ٓ ُتَؽقُِّػُف، َوُهَق بُِؽؾِّ 
الَخْؾِؼ ُكـَْف َذاتِِف، َوَدلَُّفْؿ َطَؾْقِف بِآَياتِ

 .«َشْلٍء ُمِحقٌط، َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديرٌ 

 يتـاول إذا ققؾ: الحؿد هلل, أو ققؾ: بسؿ اهلل :(253)ٞ تٌٚٚ ابّ قاي :

ذاتف وصػاتف, ٓ يتـاول ذاتًا مجردة طـ الصػات, وٓ صػات مجردة طـ 

الذات, وقد كص أئؿة السـة كلحؿد وغقره طؾك أنَّ صػاتف داخؾة يف مسؿك 

أسؿائف, فال يؼال: إنَّ طؾؿ اهلل وقدرتف زائدة طؾقف, لؽـ مـ أهؾ اإلثبات مـ قال: 

ف أهنا زائدة طؾك ما أثبتف أهؾ الـػل مـ إهنا زائدة طؾك الذات. وهذا إذا أريد ب

الذات الؿجردة: ففق صحقح: فنن أولئؽ قصروا يف اإلثبات, فزاد هذا طؾقفؿ, 

وقال: الرب لف صػات زائدة طؾك ما طؾؿتؿقه. وإن أراد أهنا زائدة طؾك الذات 

الؿقجقدة يف كػس إمر: ففق كالم متـاقض: ٕكف لقس يف كػس إمر ذات 

ؼال: إنَّ الصػات زائدة طؾقفا, بؾ ٓ يؿؽـ وجقد الذات إٓ بؿا بف مجردة حتك ي

تصقر ذاتًا مـ الصػات, وٓ يؿؽـ وجقد الصػات إٓ بؿا بف تصقر صػات مـ 

الذات, فتخقؾ وجقد أحدهؿا دون أخر, ثؿ زيادة أخر طؾقف تخقؾ 

 اهـ..باصؾ(

  :(254) ٗقاي
ِّ

ـْ الـَّبِل ِحقِح َط َّٓ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َوفِل الصَّ َلْؿ َيْؽِذْب إْبَراِهقُؿ إ

 
ِ
َـّ فِل َذاِت اهلل ُف  َوَكاِحَقتِِف: َأْي «َثاَلَث ِكْذَباٍت ُكؾُّ

ِ
 :....... َواْلَؿْعـَك فِل ِجَفِة اهلل

ْبتَِغاِء َوْجِفِف: َلْقَس اْلُؿَراُد بَِذلَِؽ الـَّْػَس. َوَكْحُقُه فِل اْلُؼْرآنِ 
ِ

 َوٓ
ِ
َْجِؾ اهلل

ِ
ٕ, 

 :َأْي  ژۈ  ۈ  ٴۇ    ژ َوَقْقُلُف: ,  ژڀ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀژ

                                                 

 .(6/246) «مجؿقع الػتاوى» (253)

 .(342/ 6) «مجؿقع الػتاوى» (254)
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 َصاِحَبُة َبْقـُِؽْؿ َوَطؾِقٌؿ بِاْلَخَقاصِرِ 
َ

تِل ِهل   ,اْلَخْصَؾِة َواْلِجَفِة الَّ
َ

تِل ِهل َوَكْحِقَها الَّ

ُدوِر.   َصاِحَبُة الصُّ

اِت »َفاْسُؿ    «الذَّ
ِّ

َحاَبِة َواْلَعَربِقَِّة اْلؿَ ملسو هيلع هللا ىلص فِل َكاَلِم الـَّبِل ْحَضِة: بَِفَذا َوالصَّ

 اْلَؿْعـَك. 

َم َفنِكََّفا  «الـَّْػسِ »ُثؿَّ َأْصَؾَؼُف اْلُؿَتَؽؾُِّؿقَن َوَغْقُرُهْؿ َطَؾك  ْطتَِباِر الَِّذي َتَؼدَّ
ِ

بِآ

َػاِت.  .....َصاِحَبُة الصِّ

ويػرق بقـ دطائف واإلخبار طـف: فال يدطك إٓ بإسؿاء )  :(255) ٗقاي

: فال يؽقن باسؿ سلء, لؽـ قد يؽقن باسؿ حسـ, أو الحسـك, وأما اإلخبار طـف

 (..باسؿ لقس بسلء, وإن لؿ يحؽؿ بحسـف: مثؾ اسؿ: شلء, وذات, ومقجقد

 اهـ.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(6/142) «مجؿقع الػتاوى» (255)
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 الفهرس
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ًٞاهعدٜٗ بّ ًصطفٟ/ اهظٚذ ًقد 

المؤلف مقدمة 

َّي اهباب  اهصفاتيف اهعاًٞ اهق٘اعد بعض:األ

اهصفات ض٘ابط بعضاألٗي اهفصى 

 :باهصفٞ سٙحاهتص - أٗهّّا

ّٚا  :هوصفٞ االسٍ تطٌّ -ثاُ

 :عوٚٔا داٍي ٗصٍف أٗ بفعٍى اهتصسٙح -ثاهّجا

 اهصفات ق٘اعد بعض: 

1  ٝت٘قٚفٚٞ اهصفات - األٗىل اهقاعد: 

2 ٝهٚٔا ُقف ال كٌاي صفات ؤاك تعاىل اهلل صفات - اهجاُٚٞ اهقاعد ٍٕ  :اه٘جٖ٘ ًّ ب٘ج

3 ٝاألمساء باب ًّ أٗسع اهصفات باب -اهجاهجٞ اهقاعد: 

ٗصفاتٕ اهلل أمساء بني اهفسٗق بعض:اهجاُٛ اهفصى  

 عاًٞ بصفٞ اهصفات يف اهعوٍ أٓى ُص٘ص بعض ذكس: 

اهلل صفات سسداهجاُٛ اهباب  

اهراتٚٞ اهصفاتاألٗي اهفصى                                                                                              
 اه٘جٕ( 1)

 :ٗاهشِٞ اهلتاب ًّ أدهتٕ - أّٗها

ّٚا  :هٚٔا اهعوٌاء أق٘اي بعض -ثاُ

 :اه٘جٕ صفٞ إلثبات املداهفني طبٕ -ثاهّجا

1   ٌَُساُد ِٕ اِه َِ٘ج ُٞ اهرَّاُت ِباِه ٌَُقدََّس  .:اِه

2  اهلل ث٘اب اهلل ب٘جٕ املساد: 

3  َُ ِْ َِٙوَز َْ َأ ّ٘ا َُٙل٘ ّٞ ُعِط ٍٞ َذاَت ََٗجاِزَح َّ ِّ ٍٞ َك َّ ِِٚف  :ََٗك

 اهعني(2)

 :ٗاهشِٞ اهلتاب ًّ اهدهٚى - أّٗها

ّٚا  :هٚٔا اهعوٌاء أق٘اي بعض - ثاُ

 اهعني صفٞ إلثبات املداهفني طبٕ بعض: 

 امل٘ض٘عات هٔسض

 اهصفحٞ امل٘ض٘ع
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صفات%20الله%20تعالى%20تحت%20العمل%20النهائي.doc#_Toc122032907
صفات%20الله%20تعالى%20تحت%20العمل%20النهائي.doc#_Toc122032920
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1  ٍٔخاطّئا هٌٔا اآلٙات بعض ه. 

2  ٕٙاهلل تِز  ّٗاألبعاض ٗاألجزاء ٗاجل٘ازح األعطاء ع. 

 اهٚد( 3) 

 :ٗاهشِٞ اهلتاب ًّ اهدهٚى - أّٗها

ّٚا  :هٚٔا اهعوٌاء أق٘اي بعض - ثاُ

ٌِنْي زبٛ ََٙدٜ ِكِوَتا - ثاهّجا  :هٚٔا مشاي ال ًبازكٞ َٙ

1  ميني زبٛ ٙدٜ كوتا: 

2 هلل اهظٌاي صفٞ إلثبات دهٚى ٙصح مل : 

 :اهٚد صفٞ إلثبات املداهفني طبٕ بعض - زابّعّا

1  اهِعٌٞ مبعين اهٚد: 

2  اهق٘ٝ مبعين اهٚد: 

 اِهَلفُّ( 4) 

 اهشِٞ ًّ اهدهٚى: 

 األصابع( 5) 

 :اهشِٞ ًّ اهدهٚى - أّٗها

ّٚا  :اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض - ثاُ

 اهسجى اهقدَ،( 7 ،6)

 :اهشِٞ ًّ اهدهٚى - أّٗها

ّٚا  :هٚٔا اهعوٍ أٓى كالَ - ثاُ

 اهشَّاُق( 8)

 :اهشِٞ ًّ اهدهٚى - أّٗها

ّٚا  :هٚٔا اهعوٍ أٓى كالَ - ثاُ

(9 )ُ٘  احَلِق

 :اهشِٞ ًّ اهدهٚى - أّٗها

ّٚا  :هٚٔا اهعوٍ أٓى كالَ - ثاُ

 اهشاعد يف جاء ًا باب( 10)

 اهص٘زٝ يف جاء ًا( 11)

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

ٌَِظَٚئٞ يف جاء ًا ببا( 12)  اِه

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 اإِلَزاَدٝ يف جاء ًا باب( 13)

اهفعوٚٞ اهراتٚٞ اهصفات:اهجاُٛ اهفصى 

 .ٗاهِداء ٗاهق٘ي، اهلالَ، يف جاء ًا( 1)
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 ذهم يف اهعوٍ أق٘اي بعض: 

 ٗاهَتَباُزن اهَبَسَكٞ يف جاء ًا( 2)

  اهلل ًعٚٞ( 3)

اهفعوٚٞ اهصفات:اهجاهح اهفصى 

 :اهِزٗي يف جاء ًا( 1)

 االست٘اء يف جاء ًا( 2)

 اهعوٍ ٓىأ أق٘اي بعض: 

 ٗاجملٛء اإلتٚاْ يف جاء ًا( 3)

 اهلسٗهٞ يف جاء ًا( 4)

َُ يف جاء ًا باب( 5) ُِِتَقا  اال

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 اِهَبِطع يف جاء ًا باب( 6)

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 اِهُبِػض يف جاء ًا باب( 7)

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 اهشُِّدط يف جاء ًا باب( 8)

 اهػطب يف جاء ًا باب( 9)

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 اِهُلِسٖ يف جاء ًا باب( 10)

 املقت يف جاء ًا باب( 11)

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 ٟاهسَِّض يف جاء ًا باب( 12)

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

ِٞ يف ًا باب( 13) ٌََحبَّ  اِه

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 اِهَعَجِب يف ًا باب( 14)

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

ِٝ يف ًا باب( 15) َِٚس  اِهَػ

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

َٚاِء يف جاء ًا باب( 16)  اِهَح

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 ٗاهطٛ اِهَقِبِض، يف جاء ًا باب( 17)

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 اهَبِشِط يف جاء ًا باب( 18)
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 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

ًَِشاِن يف جاء ًا باب( 19)  اإِل

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 اِهَفَسِح يف جاء ًا باب( 20)

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 اهطَِّحِم يف جاء ًا باب( 21)

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 اهتََّجوِّٛ يف جاء ًا باب( 22)

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

ًتفسقاتاهسابع اهفصى 

َِّفُص ٓى( 1)  ؟  اهلل ذات ٓٛ أَ صفٞ اه

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

1 اهلل صفات ًّ صفٞ -األٗي اهق٘ي : 

2 اهرات مبعين اهِفص -اهجاُٛ اهق٘ي: 

َُٚسَأ َطِدَف ََٗها» :ملسو هيلع هللا ىلص اهِيب ق٘ي باب( 2) َّ ِغ  «.اهلِل ًِ

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 . ژ پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ژ هصى (3)

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

 «اهلل ذات» يف جاء ًا هصى( 4)

 اهعوٍ أٓى أق٘اي بعض: 

الفهرس: 
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